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Emenda 204
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
Artikolu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2 imħassar
Definizzjonijiet

Għall-iskopijiet ta’ din id-Direttiva, 
għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li 
ġejjin:
(a) ‘trasportatur bl- tfisser impriża tat-
trasport bl- b’liċenzja valida jew 
ekwivalenti li tippermettilha li twettaq 
ġarr ta' passiġġieri bl-;
(b) ‘titjira internazzjonali’ tfisser kull 
titjira skedata jew mhux skedata minn 
trasportatur bl- ppjanat li jinżel fit-
territorju ta' Stat Membru li toriġina 
minn pajjiż terz jew li titlaq mit-territorju 
ta’ Stat Membru b’destinazzjoni finali 
f’pajjiż terz, inklużi fiż-żewġ każijiet kull 
titjira tat-trasferiment jew tat-transitu;
(c) ‘Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri’ 
jew 'dejta tal-PNR' tfisser reġistru tar-
rekwiżiti tal-ivvjaġġar ta’ kull passiġġier li 
jinkludi informazzjoni meħtieġa biex 
tippermetti li r-riservazzjonijiet jistgħu 
jiġu pproċessati u kkontrollati mit-
trasportaturi bl-  tal-prenotazzjoni u tal-
parteċipazzjoni għal kull vjaġġ ipprenotat 
minn jew f’isem persuna, kemm jekk 
inkluża fuq sistema tar-riservazzjoni, 
Sistemi tal-Kontroll tat-Tluq (DCS) jew 
sistemi ekwivalenti li jipprovdu l-istess 
funzjonijiet;
(d) ‘passiġġier’ tfisser kwalunkwe 
persuna, minbarra l-membri tal-
ekwipaġġ, li tinġarr jew li għandha 
tinġarr fuq inġenji tal-  bil-kunsens tat-
trasportatur;
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(e) ‘sistemi tar-riservazzjoni’ tfisser is-
sistema interna tal-inventajru tat-
trasportatur bl- , fejn tinġabar id-dejta tal-
PNR għall-ġestjoni tar-riservazzjonijiet;
(f) ‘metodu push’ tfisser il-metodu fejn it-
trasportaturi bl-ajru jittrasferixxu d-dejta 
tal-PNR meħtieġa fid-database tal-
awtorità li tkun qed titlobha;
(g) ‘reati terroristiċi’ tfisser ir-reati taħt il-
liġi nazzjonali msemmija fl-Artikoli 1 sa 4 
tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 
2002/475/ĠAI;
(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;
(i) ‘delitti transnazzjonali serji’ tfisser id-
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:
(i) Jitwettqu fi stat wieħed jew aktar;
(ii) Jitwettqu fi stat wieħed iżda parti 
sostanzjali tat-tħejjija, ippjanar, direzzjoni 
jew kontroll issir fi stat ieħor;
(iii) Jitwettqu fi stat wieħed iżda jinvolvu 
grupp kriminali organizzat li jieħu sehem 
f'attivitajiet kriminali fi stat ieħor jew 
aktar; jew  
(iv) Jitwettqu fi stat wieħed iżda 
għandhom effetti sostanzjali fi stat ieħor.
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Or. en

Emenda 205
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ‘titjira internazzjonali’ tfisser kull titjira 
skedata jew mhux skedata minn 
trasportatur bl- ppjanat li jinżel fit-territorju 
ta' Stat Membru li toriġina minn pajjiż terz 
jew li titlaq mit-territorju ta’ Stat Membru 
b’destinazzjoni finali f’pajjiż terz, inklużi 
fiż-żewġ każijiet kull titjira tat-trasferiment 
jew tat-transitu;

(b) ‘titjira internazzjonali mmirata’ tfisser 
kull titjira skedata jew mhux skedata ta’ 
riskju għoli minn trasportatur bl-ajru
ppjanat li jinżel fit-territorju ta' Stat 
Membru li toriġina minn pajjiż terz jew li 
titlaq mit-territorju ta’ Stat Membru 
b’destinazzjoni finali f’pajjiż terz, eskluża 
kull titjira tat-transitu;

Or. en

Emenda 206
Hubert Pirker, Frank Engel

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ‘titjira internazzjonali’ tfisser kull titjira 
skedata jew mhux skedata minn 
trasportatur bl- ppjanat li jinżel fit-territorju 
ta' Stat Membru li toriġina minn pajjiż terz 
jew li titlaq mit-territorju ta’ Stat Membru 
b’destinazzjoni finali f’pajjiż terz, inklużi 
fiż-żewġ każijiet kull titjira tat-trasferiment 
jew tat-transitu;

(b) ‘titjira internazzjonali’ tfisser kull titjira 
skedata jew mhux skedata minn 
trasportatur bl-ajru ppjanat li jinżel fit-
territorju ta' Stat Membru li toriġina minn 
pajjiż terz jew li titlaq mit-territorju ta’ Stat 
Membru b’destinazzjoni finali f’pajjiż terz, 
inklużi fiż-żewġ każijiet kull titjira tat-
trasferiment jew tat-transitu, ħlief għal 
titjiriet għal servizzi mediċi ta’ emerġenza
għat-trasportazzjoni ta’ pazjenti u organi;

Or. de
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Emenda 207
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ‘titjira internazzjonali’ tfisser kull titjira 
skedata jew mhux skedata minn 
trasportatur bl- ppjanat li jinżel fit-territorju 
ta' Stat Membru li toriġina minn pajjiż terz 
jew li titlaq mit-territorju ta’ Stat Membru 
b’destinazzjoni finali f’pajjiż terz, inklużi 
fiż-żewġ każijiet kull titjira tat-
trasferiment jew tat-transitu;

(b) ‘titjira internazzjonali’ tfisser kull titjira 
skedata jew mhux skedata minn 
trasportatur bl-ajru ppjanat li jinżel fit-
territorju ta' Stat Membru li toriġina minn 
pajjiż terz jew li titlaq mit-territorju ta’ Stat 
Membru b’destinazzjoni finali f’pajjiż terz;

Or. en

Emenda 208
Véronique Mathieu

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) ‘titjira internazzjonali’ tfisser kull titjira 
skedata jew mhux skedata minn 
trasportatur bl- ppjanat li jinżel fit-territorju 
ta' Stat Membru li toriġina minn pajjiż terz 
jew li titlaq mit-territorju ta’ Stat Membru 
b’destinazzjoni finali f’pajjiż terz, inklużi 
fiż-żewġ każijiet kull titjira tat-trasferiment 
jew tat-transitu;

b) ‘titjira barra mill-Unjoni’ tfisser kull 
titjira skedata jew mhux skedata minn 
trasportatur bl-ajru ppjanat li jinżel fit-
territorju ta' Stat Membru li toriġina minn 
pajjiż terz jew li titlaq mit-territorju ta’ Stat 
Membru b’destinazzjoni finali f’pajjiż terz, 
inklużi fiż-żewġ każijiet kull titjira tat-
trasferiment jew tat-transitu;

ba) ‘titjira ġewwa l-Unjoni’ tfisser kull 
titjira skedata jew mhux skedata, li ssir 
minn trasportatur bl-ajru li toriġina minn 
Stat Membru tal-Unjoni b'destinazzjoni 
finali fi Stat Membru ieħor;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni tat-titjiriet li jsiru ġewwa l-Unjoni tinħtieġ definizzjoni ta' dawn tal-aħħar sabiex 
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tiġi evitata kull konfużjoni.

Emenda 209
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(ba) 'titjira domestika' tfisser kull titjira 
skedata jew mhux skedata minn 
trasportatur bl-ajru li hija mistennija 
tinżel fit-territorju ta’ Stat Membru u li 
tkun oriġinat minn kwalunkwe Stat 
Membru ieħor b’destinazzjoni finali fi 
Stat Membru;

Or. en

Emenda 210
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) 'titjira mmirata' tfisser kwalunkwe 
titjira internazzjonali li ġiet identifikata 
minn awtoritajiet nazzjonali kompetenti, li 
x’aktarx li tintuża minn passiġġieri li 
huma involuti f’reati terroristiċi jew delitti 
transnazzjonali serji; 

Or. en

Emenda 211
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ‘Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri’ 
jew ‘dejta tal-PNR’ tfisser reġistru tar-
rekwiżiti tal-ivvjaġġar ta’ kull passiġġier li 
jinkludi informazzjoni meħtieġa biex 
tippermetti li r-riservazzjonijiet jistgħu jiġu 
pproċessati u kkontrollati mit-trasportaturi 
bl- tal-prenotazzjoni u tal-parteċipazzjoni 
għal kull vjaġġ ipprenotat minn jew f’isem 
persuna, kemm jekk inkluża fuq sistema 
tar-riservazzjoni, Sistemi tal-Kontroll tat-
Tluq (DCS) jew sistemi ekwivalenti li 
jipprovdu l-istess funzjonijiet;

(c) ‘Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri’ 
jew ‘dejta tal-PNR’ tfisser reġistru tar-
rekwiżiti tal-ivvjaġġar ta’ kull passiġġier 
miġbura u miżmuma elettronikament 
minn trasportaturi bl-ajru waqt it-twettiq 
tal-attivitajiet normali tagħhom li jinkludi 
informazzjoni meħtieġa biex tippermetti li 
r-riservazzjonijiet jistgħu jiġu pproċessati u 
kkontrollati mit-trasportaturi bl-ajru tal-
prenotazzjoni u tal-parteċipazzjoni għal 
kull vjaġġ ipprenotat minn jew f’isem 
persuna, kemm jekk inkluża fuq sistema 
tar-riservazzjoni, Sistemi tal-Kontroll tat-
Tluq (DCS) jew sistemi ekwivalenti li 
jipprovdu l-istess funzjonijiet;

Or. en

Emenda 212
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) ‘metodu push’ tfisser il-metodu fejn it-
trasportaturi bl-ajru jittrasferixxu d-dejta 
tal-PNR meħtieġa fid-database tal-awtorità 
li tkun qed titlobha;

(f) ‘metodu push’ tfisser il-metodu fejn it-
trasportaturi tal-ajru jittrasferixxu d-dejta 
tal-PNR eżistenti tagħhom imsemmija fl-
Anness għal din id-Direttiva fid-database 
tal-awtorità li tkun qed titlobha;

Or. de

Emenda 213
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt f
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(f) ‘metodu push’ tfisser il-metodu fejn it-
trasportaturi bl-ajru jittrasferixxu d-dejta 
tal-PNR meħtieġa fid-database tal-awtorità 
li tkun qed titlobha;

(f) 'metodu push' tfisser il-metodu fejn it-
trasportaturi bl-ajru jittrasferixxu d-dejta 
tal-PNR miġbura tagħhom elenkata fl-
Anness fid-database tal-awtorità li tkun 
qed titlobha;

Or. en

Emenda 214
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 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;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dejta tal-PNR għandha tiġi pproċessata biss għall-prevenzjoni, l-iskoperta, l-
investigazzjoni, u l-prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi u delitti transnazzjonali serji. Id-dejta 
tal-PNR m’għandhiex tintuża għal skopijiet oħra.

Emenda 215
Carmen Romero López, Birgit Sippel
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Proposta għal direttiva
Artikolu 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;

imħassar

Or. en

Emenda 216
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 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;

imħassar
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Or. en

Emenda 217
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Artikolu 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;

imħassar

Or. en

Emenda 218
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 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 

imħassar
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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;

Or. en

Emenda 219
Frank Engel

Proposta għal direttiva
Artikolu 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 
minimu ta’ mill-inqas ħames snin skont il-
liġi nazzjonali ta' Stat Membru;

Or. en

Emenda 220
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Proposta għal direttiva
Artikolu 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 

(h) ‘delitt serju’ tfisser id-delitti taħt il-liġi 
nazzjonali msemmija fl-Artikolu 2(2) tad-
Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2002/584/ĠAI 
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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;

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 għandhom
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-prinċipji tal-
proporzjonalità u n-neċessità;

Or. en

Emenda 221
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 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 tliet snin skont il-
liġi nazzjonali ta' Stat Membru, 
madankollu, 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, jistgħu jiġu esklużi;

Or. de

Emenda 222
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt i 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) ‘delitti transnazzjonali serji’ tfisser id-
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:

imħassar

(i) Jitwettqu fi stat wieħed jew aktar;
(ii) Jitwettqu fi stat wieħed iżda parti 
sostanzjali tat-tħejjija, ippjanar, direzzjoni 
jew kontroll issir fi stat ieħor;
(iii) Jitwettqu fi stat wieħed iżda jinvolvu 
grupp kriminali organizzat li jieħu sehem 
f'attivitajiet kriminali fi stat ieħor jew 
aktar; jew
(iv) Jitwettqu fi stat wieħed iżda 
għandhom effetti sostanzjali fi stat ieħor.

Or. en

Emenda 223
Frank Engel

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt i – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) ‘delitti transnazzjonali serji’ tfisser id-
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:

(i) ‘delitti transnazzjonali serji’ tfisser id-
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, jekk:

Or. en
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Emenda 224
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt i – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(i) ‘delitti transnazzjonali serji’ tfisser id-
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:

(i) 'delitti transnazzjonali serji' tfisser id-
delitti li ġejjin taħt il-liġi nazzjonali 
msemmija fl-Artikolu 2(2) tad-Deċiżjoni 
Qafas tal-Kunsill 2002/584/ĠAI : it-
traffikar tal-bnedmin, it-traffikar illeċitu 
tad-drogi narkotiċi u t-traffikar illeċitu 
tal-armi, il-munizzjoni u l-isplussivi, 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:

Or. en

Emenda 225
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt i – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) ‘delitti transnazzjonali serji’ tfisser id-
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 ordni ta’ 
detenzjoni għal perjodu massimu ta’ mill-
inqas tliet snin taħt il-liġi nazzjonali ta’ 
Stat Membru, jekk

(i) ‘delitti transnazzjonali serji’ tfisser id-
delitti taħt il-liġi nazzjonali msemmija fl-
Artikolu 2(2) tad-Deċiżjoni Qafas tal-
Kunsill 2002/584/ĠAI jekk għalihom 
normalment ikun hemm piena ta’ kustodja 
konsiderevoli jew ordni ta’ detenzjoni 
konsiderevoli, jekk

Or. de

Emenda 226
Martin Ehrenhauser
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt i – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) ‘delitti transnazzjonali serji’ tfisser id-
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:

(i) 'delitti transnazzjonali serji' tfisser id-
delitti taħt il-liġi nazzjonali msemmija fl-
Artikolu 2(2) tad-Deċiżjoni Qafas tal-
Kunsill 2002/584/ĠAI li għandhom 
element transnazzjonali sinifikanti u
għalihom 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:

Or. en

Emenda 227
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt i 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) ‘delitti transnazzjonali serji’ tfisser id-
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:

(i) ‘delitti transnazzjonali serji’ tfisser id-
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, jekk, madankollu, l-Istati 
Membri jistgħu 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, u
jekk:

Or. en



AM\897635MT.doc 17/175 PE486.159v01-00

MT

Emenda 228
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt i a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) 'dejta sensittiva' tfisser dejta personali 
li tiżvela s-sess, ir-razza, il-kulur tal-ġilda, 
l-oriġini etnika jew soċjali, il-karatteristiċi 
ġenetiċi, l-ilsien, it-twemmin reliġjuż jew 
filosofiku, l-opinjoni politika, is-sħubija fi 
trejdjunjin, is-sħubija f’minoranza 
nazzjonali, is-saħħa jew  l-orjentazzjoni  
sesswali ta’ persuna, kif stabbilit f-
Artikolu 21 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, kif 
ukoll dejta oħra definita mil-liġi 
domestika bħala li hi sensittiva.

Or. en

Emenda 229
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt i a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) 'anonimizzazzjoni' fis-sens tad-
Direttiva tista’ tiġi definita bħala l-
manipulazzjoni irreversibbli tad-dejta 
personali, kif definit fid-Direttiva  
1995/46/KE, sewwa jekk mill-kontrollur 
tad-dejta kif ukoll minn kull persuna oħra 
b’mod li d-dejta ma tistax tiġi assoċjata 
ma’ suġġett tad-dejta jew grupp żgħir ta’ 
suġġetti tad-dejta, filwaqt illi jiġu 
kkunsidrati l-mezzi kollha li 
probabbilment, b’mod raġonevoli, 
jintużaw jew mill-kontrollur jew minn 
kwalunkwe persuna oħra biex tiġi 
identifikata dik il-persuna; b’mod 
partikolari b’referenza għal numru ta’ 
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identifikazzjoni, dejta tal-lokazzjoni, 
identifikatur onlajn jew għal fattur 
wieħed jew aktar speċifiku għall-identità 
fiżika, psikoloġika, ġenetika, mentali, 
ekonomika, kulturali jew soċjali ta’ dik il-
persuna.

Or. en

Emenda 230
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt i a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) 'it-tħejjija ta’ profili' tfisser il-proċess 
tal-iskoperta ta’ mudelli minn sett tad-
dejta permezz ta’ mezzi awtomatizzati jew 
semi-awtomatizzati sabiex jiġu skoperti 
anomaliji fis-sett tad-dejta msemmi.

Or. en

Emenda 231
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
Artikolu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3 imħassar
Unità tal-Informazzjoni dwar il-

Passiġġieri
1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
jew jinnomina awtorità kompetenti għall-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni 
jew il-prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi u 
delitti serji jew fergħa ta’ din l-awtorità 
biex taġixxi bħala l-‘Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri’ tiegħu 
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responsabbli mill-ġbir tad-dejta tal-PNR 
mit-trasportaturi bl-, il-ħażna tagħhom, l-
analiżi tagħhom u t-trasmissjoni tar-
riżultat tal-analiżi lill-awtoritajiet 
kompetenti msemmija fl-Artikolu 5. Il-
membri tal-persunal tagħhom jistgħu jiġu 
sekondati mill-awtoritajiet pubbliċi 
kompetenti.
2. Żewġ Stati Membri jew aktar jistgħu 
jistabbilixxu jew jinnominaw awtorità 
waħda biex isservi bħala l-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
tagħhom. Tali Unità tal-Informazzjoni 
dwar il-Passiġġieri għandha tiġi stabbilità 
f'wieħed mill-Istati Membri parteċipanti u 
għandha tiġi kkunsidrata bħala l-Unità 
tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri ta’ 
tali Stati Membri kollha parteċipanti. L-
Istati Membri parteċipanti għandhom 
jaqblu fuq ir-regoli dettaljati għall-
operazzjoni tal-Unità tal-Informazzjoni 
dwar il-Passiġġieri u għandhom 
jirrispettaw ir-rekwiżiti ppreżentati f'din 
id-Direttiva.
3. Kull Stat Membru għandu javża lill-
Kummissjoni b’dan fi żmien xahar mill-
istabbiliment tal-Unità tal-Informazzjoni 
dwar il-Passiġġieri u jistgħu jaġġornaw 
din id-dikjarazzjoni f’kull ħin. Il-
Kummissjoni għandha tippubblika din l-
informazzjoni, kif ukoll kull 
aġġornament, f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 232
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 1. Għall-prevenzjoni, l-iskoperta, l-
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jew jinnomina awtorità kompetenti għall-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni 
jew il-prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi u 
delitti serji jew fergħa ta’ din l-awtorità 
biex taġixxi bħala l-‘Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri’ tiegħu
responsabbli mill-ġbir tad-dejta tal-PNR 
mit-trasportaturi bl-, il-ħażna tagħhom, l-
analiżi tagħhom u t-trasmissjoni tar-riżultat 
tal-analiżi lill-awtoritajiet kompetenti 
msemmija fl-Artikolu 5. Il-membri tal-
persunal tagħhom jistgħu jiġu sekondati 
mill-awtoritajiet pubbliċi kompetenti.

investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta’ 
reati terroristiċi u delitti serji, se tinħoloq
awtorità Ewropea biex taġixxi bħala Unità 
tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
responsabbli mill-ġbir tad-dejta tal-PNR 
mit-trasportaturi bl-ajru, il-ħażna tagħhom, 
l-analiżi tagħhom u t-trażmissjoni tar-
riżultat tal-analiżi lill-awtoritajiet 
kompetenti msemmija fl-Artikolu 5.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-awtorità mhijiex se tittrażmetti l-attivitajiet investigattivi tagħha tal-awtoritajiet nazzjonali 
tal-pulizija indipendenti mill-ġuriżdizzjoni. Dawn jaqgħu taħt il-kontroll sħiħ tal-Istati 
Membri.

Emenda 233
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
jew jinnomina awtorità kompetenti għall-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni 
jew il-prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi u 
delitti serji jew fergħa ta’ din l-awtorità 
biex taġixxi bħala l-‘Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri’ tiegħu 
responsabbli mill-ġbir tad-dejta tal-PNR 
mit-trasportaturi bl-, il-ħażna tagħhom, l-
analiżi tagħhom u t-trasmissjoni tar-riżultat 
tal-analiżi lill-awtoritajiet kompetenti 
msemmija fl-Artikolu 5. Il-membri tal-
persunal tagħhom jistgħu jiġu sekondati 
mill-awtoritajiet pubbliċi kompetenti.

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
jew jinnomina awtorità kompetenti għall-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni 
jew il-prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi  
jew fergħa ta’ din l-awtorità biex taġixxi 
bħala l-‘Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri’ tiegħu responsabbli mill-ġbir 
tad-dejta tal-PNR mit-trasportaturi bl-ajru, 
il-ħażna tagħhom, l-analiżi tagħhom u t-
trasmissjoni tar-riżultat tal-analiżi lill-
awtoritajiet kompetenti msemmija fl-
Artikolu 5. Il-membri tal-persunal tagħhom 
jistgħu jiġu sekondati mill-awtoritajiet 
pubbliċi kompetenti.

Or. en
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Emenda 234
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
jew jinnomina awtorità kompetenti għall-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni 
jew il-prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi u 
delitti serji jew fergħa ta’ din l-awtorità 
biex taġixxi bħala l-‘Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri’ tiegħu 
responsabbli mill-ġbir tad-dejta tal-PNR 
mit-trasportaturi bl-, il-ħażna tagħhom, l-
analiżi tagħhom u t-trasmissjoni tar-riżultat 
tal-analiżi lill-awtoritajiet kompetenti 
msemmija fl-Artikolu 5. Il-membri tal-
persunal tagħhom jistgħu jiġu sekondati 
mill-awtoritajiet pubbliċi kompetenti.

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
jew jinnomina awtorità kompetenti għall-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni 
jew il-prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi u 
delitti transnazzjonali serji jew fergħa ta’ 
din l-awtorità biex taġixxi bħala l-‘Unità 
tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri’ 
tiegħu responsabbli mill-ġbir tad-dejta tal-
PNR mit-trasportaturi bl-ajru, il-ħażna 
tagħhom, l-analiżi tagħhom u t-trasmissjoni 
tar-riżultat tal-analiżi lill-awtoritajiet 
kompetenti msemmija fl-Artikolu 5. Il-
membri tal-persunal tagħhom jistgħu jiġu 
sekondati mill-awtoritajiet pubbliċi 
kompetenti.

Or. en

Emenda 235
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – sottoparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Membri tal-persunal li jingħaqdu mal-
Unitajiet tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri għandhom ikunu f’pożizzjoni 
biex ikollhom il-garanziji massimi ta’ 
kompetenza u integrità għall-ipproċessar 
tad-dejta tal-PNR miġbura b’konformità 
ma’ din id-Direttiva u jistgħu jkunu 
soġġetti għal penali msemmija fl-Artikolu 
10a.
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Or. en

Emenda 236
Frank Engel

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Żewġ Stati Membri jew aktar jistgħu 
jistabbilixxu jew jinnominaw awtorità 
waħda biex isservi bħala l-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri tagħhom. 
Tali Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri għandha tiġi stabbilità f'wieħed 
mill-Istati Membri parteċipanti u għandha 
tiġi kkunsidrata bħala l-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri ta’ tali 
Stati Membri kollha parteċipanti. L-Istati 
Membri parteċipanti għandhom jaqblu fuq 
ir-regoli dettaljati għall-operazzjoni tal-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
u għandhom jirrispettaw ir-rekwiżiti 
ppreżentati f'din id-Direttiva.

2. Żewġ Stati Membri jew aktar jistgħu 
jistabbilixxu jew jinnominaw awtorità 
waħda, bħall-Europol, biex isservi bħala l-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
tagħhom. Tali Unità tal-Informazzjoni 
dwar il-Passiġġieri għandha tiġi stabbilità 
f'wieħed mill-Istati Membri parteċipanti, 
jew fil-Europol, u għandha tiġi kkunsidrata 
bħala l-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri ta’ tali Stati Membri kollha 
parteċipanti. L-Istati Membri parteċipanti 
għandhom jaqblu fuq ir-regoli dettaljati 
għall-operazzjoni tal-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri u 
għandhom jirrispettaw ir-rekwiżiti 
ppreżentati f'din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 237
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Żewġ Stati Membri jew aktar jistgħu 
jistabbilixxu jew jinnominaw awtorità 
waħda biex isservi bħala l-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
tagħhom. Tali Unità tal-Informazzjoni 
dwar il-Passiġġieri għandha tiġi stabbilità
f'wieħed mill-Istati Membri parteċipanti u 

2. L-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri hi stabbilita fit-territorju ta’ 
Stat Membru tal-Unjoni Ewropea. L-Istati 
Membri għandhom jaqblu fuq ir-regoli 
dettaljati għall-operazzjoni tal-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri u 
għandhom jirrispettaw ir-rekwiżiti 
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għandha tiġi kkunsidrata bħala l-Unità 
tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri ta’ 
tali Stati Membri kollha parteċipanti. L-
Istati Membri parteċipanti għandhom 
jaqblu fuq ir-regoli dettaljati għall-
operazzjoni tal-Unità tal-Informazzjoni 
dwar il-Passiġġieri u għandhom 
jirrispettaw ir-rekwiżiti ppreżentati f'din id-
Direttiva.

ppreżentati f'din id-Direttiva.

Or. de

Emenda 238
Hubert Pirker

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Żewġ Stati Membri jew aktar jistgħu 
jistabbilixxu jew jinnominaw awtorità
waħda biex isservi bħala l-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri tagħhom. 
Tali Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri għandha tiġi stabbilità f'wieħed 
mill-Istati Membri parteċipanti u għandha 
tiġi kkunsidrata bħala l-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri ta’ tali 
Stati Membri kollha parteċipanti. L-Istati 
Membri parteċipanti għandhom jaqblu fuq 
ir-regoli dettaljati għall-operazzjoni tal-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
u għandhom jirrispettaw ir-rekwiżiti 
ppreżentati f'din id-Direttiva.

2. Żewġ Stati Membri jew aktar jistgħu 
jistabbilixxu korp wieħed biex iservi bħala 
l-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri jew jinnominaw wieħed bħal 
pereżempju, l-Europol. It-tali Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri għandha 
tiġi stabbilita f'wieħed mill-Istati Membri 
parteċipanti jew fil-post tal-korpi ta’ grad 
ogħla, pereżempju l-Europol u għandha 
tiġi kkunsidrata bħala l-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri ta’ tali 
Stati Membri kollha parteċipanti. L-Istati 
Membri parteċipanti għandhom jaqblu fuq 
ir-regoli dettaljati għall-operazzjoni tal-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
u għandhom jirrispettaw ir-rekwiżiti 
ppreżentati f'din id-Direttiva.

Or. de

Emenda 239
Axel Voss
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Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Għall-monitoraġġ tal-attivitajiet tal-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri se jiġi ffurmat Bord ta’ 
Tmexxija.  Il-Bord ta’ Tmexxija 
jikkonsisti minn rappreżentant minn kull 
awtorità kompetenti nazzjonali, mill-
Europol,  mill-awtorità Ewropea tal-
protezzjoni tad-dejta u mill-Kummissjoni 
Ewropea. Il-Bord ta’ Tmexxija jadotta r-
regoli ta’ proċedura u jeleġġi minn fost il-
membri tiegħu President u Viċi-President. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jirregola l-kwistjonijiet importanti barra mill-prattika ta’ 
kuljum. Id-Direttur jieħu ħsieb l-operazzjonijiet tal-amministrazzjoni attwali, il-ġestjoni tal-
persunal u l-abbozz u l-implimentazzjoni tad-deċiżjonijiet meħuda mill-Bord ta’ Tmexxija.

Emenda 240
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kull Stat Membru għandu javża lill-
Kummissjoni b’dan fi żmien xahar mill-
istabbiliment tal-Unità tal-Informazzjoni 
dwar il-Passiġġieri u jistgħu jaġġornaw 
din id-dikjarazzjoni f’kull ħin. Il-
Kummissjoni għandha tippubblika din l-
informazzjoni, kif ukoll kull 
aġġornament, f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea.

imħassar

Or. de
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Emenda 241
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Kull waħda mill-Unitajiet tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
għandha taħtar Uffiċjal tal-Protezzjoni 
tad-Dejta.

Or. en

Emenda 242
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-ħażna, l-ipproċessar u l-analiżi tad-
dejta tal-PNR relatata ma’ passiġġieri fuq 
titjiriet internazzjonali għandhom 
jitwettqu esklussivament fi ħdan it-
territorju tal-Unjoni. Għalhekk il-liġi 
applikabbli għal dawn il-proċeduri 
għandha tkun il-liġi tal-Unjoni dwar il-
protezzjoni tad-dejta personali.

Or. en

Emenda 243
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
penali dissważivi, effettivi u proporzjonali, 
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inklużi sanzjonijiet kriminali, jiġu 
pprovduti kontra persuni li qed jaħdmu fl-
Unitajiet tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri fil-każ ta’, u responsabbli 
għall-użu ħażin jew l-abbuż ta’ dejta tal-
PNR jew ksur ieħor tad-dispożizzjonijiet 
nazzjonali adottati skont din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 244
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Artikolu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
Il-ħażna, it-trattament u l-analiżi tad-dejta 
tal-PNR relatata ma’ passiġġieri fuq 
titjiriet internazzjonali għandhom 
jitwettqu esklussivament fi ħdan it-
territorju tal-UE. Għalhekk il-
leġiżlazzjoni applikabbli għal dawn il-
proċeduri għandha tkun il-leġiżlazzjoni 
tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-dejta 
personali.

Or. en

Emenda 245
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4 imħassar
Proċessar tad-dejta tal-PNR

1. Id-dejta tal-PNR trasferita mit-
trasportaturi bl-, skont l-Artikolu 6, dwar 
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it-titjiriet internazzjonali li jinżlu jew li 
jitilqu mit-territorju ta’ kull Stat Membru 
għandha tinġabar mill-Unitŕ tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri tal-Istat 
Membru rilevanti. F’każ li d-dejta tal-
PNR trasferita mit-trasportaturi bl-
tinkludi dejta aktar minn dik imniżżla fl-
Anness, l-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri għandha tħassar tali dejta 
immedjatament malli tkun irċevuta.
2. L-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri għandha tipproċessa d-dejta 
tal-PNR għall-iskopijiet li ġejjin biss:
(a) tewttieq ta’ valutazzjoni tal-passiġġieri 
qabel il-wasla jew tluq skedat tagħhom 
mill-Istat Membru sabiex jiġu identifikati 
persuni li jistgħu jkunu involuti f’reat 
terroristiku jew delitt transnazzjonali 
serju u li jeħtieġu aktar analiżi mill-
awtoritajiet kompetenti msemmija fl-
Artikolu 5. Fit-tewttieq ta' tali 
valutazzjoni, l-Unità tal-Informazzjoni 
dwar il-Passiġġieri tista' tipproċessa d-
dejta tal-PNR mal-kriterji stabbiliti minn 
qabel. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li kwalunkwe taqbila pożittiva li 
tirriżulta minn tali pproċessar 
awtomatizzat hija riveduta individwalment 
permezz ta’ mezzi mhux awtomatizzati 
biex ikun verifikat jekk l-awtorità 
kompetenti msemmija fl-Artikolu 5 
għandhiex bżonn tieħu azzjoni;
(b) twettieq ta’ valutazzjoni tal-passiġġieri 
qabel il-wasla jew tluq skedat tagħhom 
mill-Istat Membru sabiex jiġu identifikati 
persuni li jistgħu jkunu involuti f’reat 
terroristiku jew delitt serju u li jeħtieġu 
aktar analiżi mill-awtoritajiet kompetenti 
msemmija fl-Artikolu 5. Fit-twettiq ta' tali 
valutazzjoni l-Unità tal-Informazzjoni 
dwar il-Passiġġieri tista’ wkoll tqabbel id-
dejta tal-PNR ma’ databases rilevanti, 
inklużi databases internazzjonali jew 
nazzjonali jew mirja nazzjonali tad-
databases tal-Unjoni, fejn dawn huma 
stabbiliti abbażi tal-liġi tal-Unjoni fuq 
persuni jew oġġetti mfittxija jew taħt 



PE486.159v01-00 28/175 AM\897635MT.doc

MT

allert, skont regoli tal-Unjoni, 
internazzjonali u nazzjonali applikabbli 
għal dawn il-fajls. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li kwalunkwe taqbila 
pożittiva li tirriżulta minn tali pproċessar 
awtomatizzat hija riveduta individwalment 
permezz ta’ mezzi mhux awtomatizzati 
biex ikun verifikat jekk l-awtorità 
kompetenti msemmija fl-Artikolu 5 
għandhiex bżonn tieħu azzjoni;
(c) (d) tweġiba, fuq bażi ta' kull każ 
individwali, għal talbiet b’raġuni xierqa 
mill-awtoritajiet kompetenti sabiex 
tipprovdi dejta tal-PNR u tipproċessa dejta 
tal-PNR f'każijiet speċifiċi għall-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni 
u l-prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi u 
delitti serji, u tipprovdi r-riżultati ta’ dan 
l-ipproċessar lill-awtoritajiet kompetenti;
u
(d) l-analizzar tad-dejta tal-PNR bl-iskop 
li jiġu aġġornati jew jiġu stabbiliti kriterji 
ġodda għat-twettieq tal-valutazzjonijiet 
sabiex jiġu identifikati kwalunkwe 
persuni li jistgħu jkunu involuti f'reat 
terroristiku jew delitti transnazzjonali 
serji skont il-punt (a).
3. Il-valutazzjoni tal-passiġġieri, qabel il-
wasla jew tluq skedat tagħhom mill-Istat 
Membru msemmi fil-punt (a) tal-
paragrafu 2, għandha titwettaq b'mod 
nondiskriminatorju abbażi ta’ kriterji tal-
valutazzjoni stabbiliti mill-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-kriterji 
tal-valutazzjoni jiġu stabbiliti mill-
Unitajiet tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri, bil-kooperazzjoni mal-
awtoritajiet kompetenti msemmija fl-
Artikolu 5. Il-kriterji ta’ valutazzjoni fl-
ebda ċirkostanza m’għandhom jiġu 
bbażati fuq l-oriġini tar-razza jew etnika, 
it-twemmin reliġjuż jew filosofiku, l-
opinjoni politika, is-sħubija fi trejdjunjin, 
is-saħħa jew il-ħajja sesswali ta' persuna.
4. L-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
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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.

Or. en

Emenda 246
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-dejta tal-PNR trasferita mit-
trasportaturi bl-ajru, skont l-Artikolu 6, 
dwar it-titjiriet internazzjonali li jinżlu jew 
li jitilqu mit-territorju ta’ kull Stat Membru 
għandha tinġabar mill-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri tal-Istat 
Membru rilevanti. F’każ li d-dejta tal-PNR 
trasferita mit-trasportaturi bl  tinkludi dejta 
aktar minn dik imniżżla fl-Anness, l-Unità 
tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
għandha tħassar tali dejta immedjatament 
malli tkun irċevuta.

1. Id-dejta tal-PNR trasferita mit-
trasportaturi bl-ajru, skont l-Artikolu 6, 
dwar it-titjiriet internazzjonali mmirati li 
jinżlu jew li jitilqu mit-territorju ta’ kull 
Stat Membru għandha tinġabar mill-Unità 
tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri tal-
Istat Membru rilevanti. F’każ li d-dejta tal-
PNR trasferita mit-trasportaturi bl-ajru
tinkludi dejta aktar minn dik imniżżla fl-
Anness, l-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri għandha tħassar tali dejta 
immedjatament u b’mod permanenti malli 
tkun irċevuta.

Or. en

Emenda 247
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-dejta tal-PNR trasferita mit- 1. Id-dejta tal-PNR trasferita mit-
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trasportaturi bl-, skont l-Artikolu 6, dwar 
it-titjiriet internazzjonali li jinżlu jew li 
jitilqu mit-territorju ta’ kull Stat Membru 
għandha tinġabar mill-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri tal-Istat 
Membru rilevanti. F’każ li d-dejta tal-PNR 
trasferita mit-trasportaturi bl- tinkludi 
dejta aktar minn dik imniżżla fl-Anness, l-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
għandha tħassar tali dejta immedjatament 
malli tkun irċevuta.

trasportaturi bl-ajru, skont l-Artikolu 6, 
dwar it-titjiriet internazzjonali li jinżlu jew 
li jitilqu mit-territorju ta’ kull Stat Membru 
għandha tinġabar mill-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri. F’każ li 
d-dejta tal-PNR trasferita mit-trasportaturi 
bl-ajru tinkludi dejta aktar minn dik 
imniżżla fl-Anness, l-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri għandha 
tħassar tali dejta immedjatament malli tkun 
irċevuta.

Or. de

Emenda      248
Ioan Enciu
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Id-dejta tal-PNR trasferita mit-
trasportaturi bl-, skont l-Artikolu 6, dwar 
it-titjiriet internazzjonali li jinżlu jew li 
jitilqu mit-territorju ta’ kull Stat Membru 
għandha tinġabar mill-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri tal-Istat 
Membru rilevanti. F’każ li d-dejta tal-PNR 
trasferita mit-trasportaturi bl- tinkludi dejta 
aktar minn dik imniżżla fl-Anness, l-Unità 
tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
għandha tħassar tali dejta immedjatament 
malli tkun irċevuta.

1. Id-dejta tal-PNR trasferita mit-
trasportaturi bl-ajru, skont l-Artikolu 6, 
dwar it-titjiriet internazzjonali li jinżlu jew 
li jitilqu mit-territorju ta’ kull Stat Membru 
għandha tinġabar mill-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri tal-Istat 
Membru rilevanti, biex tiġi żgurata l-iprem 
sigurtà. F’każ li d-dejta tal-PNR trasferita 
mit-trasportaturi tal-ajru tinkludi dejta 
aktar minn dik imniżżla fl-Anness, l-Unità 
tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
għandha tħassar tali dejta immedjatament 
malli tkun. 

Or. ro

Emenda 249
Martin Ehrenhauser
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Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-dejta tal-PNR trasferita mit-
trasportaturi bl-, skont l-Artikolu 6, dwar 
it-titjiriet internazzjonali li jinżlu jew li 
jitilqu mit-territorju ta’ kull Stat Membru 
għandha tinġabar mill-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri tal-Istat 
Membru rilevanti. F’każ li d-dejta tal-PNR 
trasferita mit-trasportaturi bl- tinkludi dejta 
aktar minn dik imniżżla fl-Anness, l-Unità 
tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
għandha tħassar tali dejta immedjatament 
malli tkun irċevuta.

1. Id-dejta tal-PNR trasferita mit-
trasportaturi bl-ajru, skont l-Artikolu 6, 
dwar it-titjiriet internazzjonali li jinżlu jew 
li jitilqu mit-territorju ta’ kull Stat Membru 
għandha tinġabar mill-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri tal-Istat 
Membru rilevanti. It-trasportaturi bl-ajru 
għandhom iżommu lura milli jittrasmettu 
dejta sensittiva. F’każ li d-dejta tal-PNR 
trasferita mit-trasportaturi bl-ajru tinkludi 
dejta aktar minn dik imniżżla fl-Anness, l-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
għandha tħassar tali dejta immedjatament 
malli tkun irċevuta.

Or. en

Emenda 250
Véronique Mathieu

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-dejta tal-PNR trasferita mit-
trasportaturi bl-, skont l-Artikolu 6, dwar 
it-titjiriet internazzjonali li jinżlu jew li 
jitilqu mit-territorju ta’ kull Stat Membru 
għandha tinġabar mill-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri tal-Istat 
Membru rilevanti. F’każ li d-dejta tal-PNR 
trasferita mit-trasportaturi bl- tinkludi dejta 
aktar minn dik imniżżla fl-Anness, l-Unità 
tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
għandha tħassar tali dejta immedjatament 
malli tkun irċevuta.

1. Id-dejta tal-PNR trasferita mit-
trasportaturi bl-ajru, skont l-Artikolu 6, 
dwar it-titjiriet ġewwa u barra mill-Unjoni 
li jinżlu jew li jitilqu mit-territorju ta’ kull 
Stat Membru għandha tinġabar mill-Unità 
tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri tal-
Istat Membru rilevanti. F’każ li d-dejta tal-
PNR trasferita mit-trasportaturi bl-ajru
tinkludi dejta aktar minn dik imniżżla fl-
Anness, l-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri għandha tħassar tali dejta 
immedjatament malli tkun irċevuta.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiġbor il-konsegwenzi tal-inklużjoni tat-titjiriet kollha li jsiru 
ġewwa l-Unjoni fl-ambitu tad-Direttiva. It-terminoloġija titjiriet li jsiru ġewwa u barra mill-
Unjoni hija preferibbli minn dik ta’ titjiriet internazzjonali/ interni li tittieħdet mill-kodiċi tal-
fruntieri Schengen li mhix adattata għal Direttiva li ser tapplika għat-territorju kollu tal-
Unjoni Ewropea

Emenda 251
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom iħallsu l-
ispejjeż tal-ġbir, l-ipproċessar u t-twassil 
tad-dejta tal-PNR.

Or. en

Emenda 252
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom iħallsu l-
ispejjeż tal-ġbir, l-ipproċessar u t-twassil 
tad-dejta tal-PNR.

Or. en

Emenda 253
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. It-tħejjija ta’ profili tad-dejta tal-PNR 
għandha tiġi pprojbita skont din id-
Direttiva.

Or. en

Emenda 254
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tewttieq ta’ valutazzjoni tal-passiġġieri 
qabel il-wasla jew tluq skedat tagħhom 
mill-Istat Membru sabiex jiġu identifikati 
persuni li jistgħu jkunu involuti f’reat 
terroristiku jew delitt transnazzjonali 
serju u li jeħtieġu aktar analiżi mill-
awtoritajiet kompetenti msemmija fl-
Artikolu 5. Fit-tewttieq ta' tali 
valutazzjoni, l-Unità tal-Informazzjoni 
dwar il-Passiġġieri tista' tipproċessa d-
dejta tal-PNR mal-kriterji stabbiliti minn 
qabel. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li kwalunkwe taqbila pożittiva li 
tirriżulta minn tali pproċessar 
awtomatizzat hija riveduta individwalment 
permezz ta’ mezzi mhux awtomatizzati 
biex ikun verifikat jekk l-awtorità 
kompetenti msemmija fl-Artikolu 5 
għandhiex bżonn tieħu azzjoni;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tħejjija ta’ profili, jew l-ipproċessar tad-dejta tal-PNR skont il-kriterji stabbiliti minn 
qabel, ma jistgħux jiġu permessi fin-nuqqas ta’ definizzjoni legali tat-tħejjija ta’ profili f’livell 
tal-UE.
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Emenda 255
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tewttieq ta’ valutazzjoni tal-passiġġieri 
qabel il-wasla jew tluq skedat tagħhom 
mill-Istat Membru sabiex jiġu identifikati 
persuni li jistgħu jkunu involuti f’reat 
terroristiku jew delitt transnazzjonali 
serju u li jeħtieġu aktar analiżi mill-
awtoritajiet kompetenti msemmija fl-
Artikolu 5. Fit-tewttieq ta' tali 
valutazzjoni, l-Unità tal-Informazzjoni 
dwar il-Passiġġieri tista' tipproċessa d-
dejta tal-PNR mal-kriterji stabbiliti minn 
qabel. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li kwalunkwe taqbila pożittiva li 
tirriżulta minn tali pproċessar 
awtomatizzat hija riveduta individwalment 
permezz ta’ mezzi mhux awtomatizzati 
biex ikun verifikat jekk l-awtorità 
kompetenti msemmija fl-Artikolu 5 
għandhiex bżonn tieħu azzjoni;

imħassar

Or. en

Emenda 256
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tewttieq ta’ valutazzjoni tal-passiġġieri 
qabel il-wasla jew tluq skedat tagħhom 
mill-Istat Membru sabiex jiġu identifikati 
persuni li jistgħu jkunu involuti f’reat 
terroristiku jew delitt transnazzjonali 
serju u li jeħtieġu aktar analiżi mill-
awtoritajiet kompetenti msemmija fl-
Artikolu 5. Fit-tewttieq ta' tali 

imħassar
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valutazzjoni, l-Unità tal-Informazzjoni 
dwar il-Passiġġieri tista' tipproċessa d-
dejta tal-PNR mal-kriterji stabbiliti minn 
qabel. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li kwalunkwe taqbila pożittiva li 
tirriżulta minn tali pproċessar 
awtomatizzat hija riveduta individwalment 
permezz ta’ mezzi mhux awtomatizzati 
biex ikun verifikat jekk l-awtorità 
kompetenti msemmija fl-Artikolu 5 
għandhiex bżonn tieħu azzjoni;

Or. en

Emenda 257
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tewttieq ta’ valutazzjoni tal-passiġġieri 
qabel il-wasla jew tluq skedat tagħhom 
mill-Istat Membru sabiex jiġu identifikati 
persuni li jistgħu jkunu involuti f’reat 
terroristiku jew delitt transnazzjonali serju
u li jeħtieġu aktar analiżi mill-awtoritajiet 
kompetenti msemmija fl-Artikolu 5. Fit-
tewttieq ta' tali valutazzjoni, l-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri tista' 
tipproċessa d-dejta tal-PNR mal-kriterji 
stabbiliti minn qabel. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li kwalunkwe taqbila 
pożittiva li tirriżulta minn tali pproċessar 
awtomatizzat hija riveduta individwalment 
permezz ta’ mezzi mhux awtomatizzati 
biex ikun verifikat jekk l-awtorità 
kompetenti msemmija fl-Artikolu 5 
għandhiex bżonn tieħu azzjoni;

(a) twettiq ta’ valutazzjoni tal-passiġġieri 
qabel il-wasla jew tluq skedat tagħhom 
mill-Istat Membru sabiex jiġu identifikati 
persuni li jistgħu jkunu involuti f’reat 
terroristiku u li jeħtieġu aktar analiżi mill-
awtoritajiet kompetenti msemmija fl-
Artikolu 5. Fit-twettiq ta' tali valutazzjoni, 
l-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri tista' tipproċessa d-dejta tal-
PNR mal-kriterji stabbiliti minn qabel 
definiti mill-awtoritajiet kompetenti 
msemmija fl-Artikolu 5. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li kwalunkwe taqbila 
pożittiva li tirriżulta minn tali pproċessar 
awtomatizzat hija riveduta individwalment 
permezz ta’ mezzi mhux awtomatizzati 
biex ikun verifikat jekk l-awtorità 
kompetenti msemmija fl-Artikolu 5 
għandhiex bżonn tieħu azzjoni;

Or. en
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Emenda     258
Ioan Enciu
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) tewttieq ta’ valutazzjoni tal-passiġġieri 
qabel il-wasla jew tluq skedat tagħhom 
mill-Istat Membru sabiex jiġu identifikati 
persuni li jistgħu jkunu involuti f’reat 
terroristiku jew delitt transnazzjonali serju 
u li jeħtieġu aktar analiżi mill-awtoritajiet 
kompetenti msemmija fl-Artikolu 5. Fit-
tewttieq ta' tali valutazzjoni, l-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri tista'
tipproċessa d-dejta tal-PNR mal-kriterji 
stabbiliti minn qabel. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li kwalunkwe taqbila 
pożittiva li tirriżulta minn tali pproċessar 
awtomatizzat hija riveduta individwalment 
permezz ta’ mezzi mhux awtomatizzati 
biex ikun verifikat jekk l-awtorità 
kompetenti msemmija fl-Artikolu 5 
għandhiex bżonn tieħu azzjoni;

(a) twettiq ta’ valutazzjoni tal-passiġġieri 
qabel il-wasla jew tluq skedat tagħhom 
mill-Istat Membru sabiex jiġu identifikati 
persuni li jistgħu jkunu involuti f’reat 
terroristiku jew delitt transnazzjonali serju 
u li jeħtieġu aktar analiżi mill-awtoritajiet 
kompetenti msemmija fl-Artikolu 5. Fit-
twettiq ta' tali valutazzjoni, l-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri għandha
tipproċessa d-dejta tal-PNR mal-kriterji 
oġġettivi stabbiliti minn qabel. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li kwalunkwe 
taqbila pożittiva li tirriżulta minn tali 
pproċessar awtomatizzat hija riveduta 
individwalment permezz ta’ mezzi mhux 
awtomatizzati biex ikun verifikat jekk l-
awtorità kompetenti msemmija fl-
Artikolu 5 għandhiex bżonn tieħu azzjoni; 

Or. ro

Emenda 259
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tewttieq ta’ valutazzjoni tal-passiġġieri 
qabel il-wasla jew tluq skedat tagħhom 
mill-Istat Membru sabiex jiġu identifikati 
persuni li jistgħu jkunu involuti f’reat 
terroristiku jew delitt transnazzjonali serju 
u li jeħtieġu aktar analiżi mill-awtoritajiet 
kompetenti msemmija fl-Artikolu 5. Fit-
tewttieq ta' tali valutazzjoni, l-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri tista'

(a) twettiq ta’ valutazzjoni tal-passiġġieri 
qabel il-wasla jew tluq skedat tagħhom 
mill-Istat Membru sabiex jiġu identifikati 
persuni li jistgħu jkunu involuti f’reat 
terroristiku jew delitt transnazzjonali serju 
u li jeħtieġu aktar analiżi mill-awtoritajiet 
kompetenti msemmija fl-Artikolu 5. Fit-
twettiq ta' tali valutazzjoni, l-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri  ma 
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tipproċessa d-dejta tal-PNR mal-kriterji 
stabbiliti minn qabel. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li kwalunkwe taqbila 
pożittiva li tirriżulta minn tali pproċessar 
awtomatizzat hija riveduta individwalment 
permezz ta’ mezzi mhux awtomatizzati 
biex ikun verifikat jekk l-awtorità 
kompetenti msemmija fl-Artikolu 5 
għandhiex bżonn tieħu azzjoni;

tistax tipproċessa d-dejta tal-PNR mal-
kriterji stabbiliti minn qabel. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li kwalunkwe 
taqbila pożittiva li tirriżulta minn kull
pproċessar awtomatizzat hija riveduta 
individwalment permezz ta’ mezzi mhux 
awtomatizzati biex ikun verifikat jekk l-
awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 
5 għandhiex bżonn tieħu azzjoni;

Or. en

Emenda 260
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Tewttieq ta’ valutazzjoni tal-passiġġieri 
qabel il-wasla jew tluq skedat tagħhom 
mill-Istat Membru sabiex jiġu identifikati 
persuni li jistgħu jkunu involuti f’reat 
terroristiku jew delitt transnazzjonali serju 
u li jeħtieġu aktar analiżi mill-awtoritajiet 
kompetenti msemmija fl-Artikolu 5. Fit-
tewttieq ta' tali valutazzjoni, l-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri tista' 
tipproċessa d-dejta tal-PNR mal-kriterji 
stabbiliti minn qabel. L-Istati Membri
għandhom jiżguraw li kwalunkwe taqbila 
pożittiva li tirriżulta minn tali pproċessar
awtomatizzat hija riveduta individwalment 
permezz ta’ mezzi mhux awtomatizzati 
biex ikun verifikat jekk l-awtorità 
kompetenti msemmija fl-Artikolu 5 
għandhiex bżonn tieħu azzjoni;

(a) Twettiq ta’ valutazzjoni tal-passiġġieri 
qabel il-wasla jew tluq skedat tagħhom 
mill-Istat Membru sabiex jiġu identifikati 
persuni li jistgħu jkunu involuti f’reat 
terroristiku jew delitt transnazzjonali serju 
u li jeħtieġu aktar analiżi mill-awtoritajiet 
kompetenti msemmija fl-Artikolu 5. Fit-
twettiq ta' tali valutazzjoni, l-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri tista' 
tipproċessa d-dejta tal-PNR mal-kriterji 
stabbiliti minn qabel. L-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri
għandha tiżgura li kwalunkwe taqbila 
pożittiva li tirriżulta minn tali proċessar
awtomatizzat hija riveduta individwalment 
permezz ta’ mezzi mhux awtomatizzati 
biex ikun verifikat jekk l-awtorità 
kompetenti msemmija fl-Artikolu 5 
għandhiex bżonn tieħu azzjoni;

Or. de

Emenda 261
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) twettieq ta’ valutazzjoni tal-passiġġieri 
qabel il-wasla jew tluq skedat tagħhom 
mill-Istat Membru sabiex jiġu identifikati 
persuni li jistgħu jkunu involuti f’reat 
terroristiku jew delitt serju u li jeħtieġu 
aktar analiżi mill-awtoritajiet kompetenti 
msemmija fl-Artikolu 5. Fit-twettiq ta' tali 
valutazzjoni l-Unità tal-Informazzjoni 
dwar il-Passiġġieri tista’ wkoll tqabbel id-
dejta tal-PNR ma’ databases rilevanti, 
inklużi databases internazzjonali jew 
nazzjonali jew mirja nazzjonali tad-
databases tal-Unjoni, fejn dawn huma 
stabbiliti abbażi tal-liġi tal-Unjoni fuq 
persuni jew oġġetti mfittxija jew taħt 
allert, skont regoli tal-Unjoni, 
internazzjonali u nazzjonali applikabbli 
għal dawn il-fajls. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li kwalunkwe taqbila 
pożittiva li tirriżulta minn tali pproċessar 
awtomatizzat hija riveduta individwalment 
permezz ta’ mezzi mhux awtomatizzati 
biex ikun verifikat jekk l-awtorità 
kompetenti msemmija fl-Artikolu 5 
għandhiex bżonn tieħu azzjoni;

imħassar

Or. en

Emenda 262
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) twettieq ta’ valutazzjoni tal-passiġġieri 
qabel il-wasla jew tluq skedat tagħhom 
mill-Istat Membru sabiex jiġu identifikati 
persuni li jistgħu jkunu involuti f’reat 

(b) il-kontroll tal-identità tal-passiġġieri 
qabel il-wasla jew tluq skedat tagħhom 
mill-Istat Membru sabiex jiġu identifikati 
persuni li jistgħu jkunu involuti f’reat 
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terroristiku jew delitt serju u li jeħtieġu 
aktar analiżi mill-awtoritajiet kompetenti 
msemmija fl-Artikolu 5. Fit-twettiq ta' tali 
valutazzjoni l-Unità tal-Informazzjoni 
dwar il-Passiġġieri tista’ wkoll tqabbel id-
dejta tal-PNR ma’ databases rilevanti, 
inklużi databases internazzjonali jew 
nazzjonali jew mirja nazzjonali tad-
databases tal-Unjoni, fejn dawn huma 
stabbiliti abbażi tal-liġi tal-Unjoni fuq 
persuni jew oġġetti mfittxija jew taħt allert, 
skont regoli tal-Unjoni, internazzjonali u 
nazzjonali applikabbli għal dawn il-fajls. 
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kwalunkwe taqbila pożittiva li tirriżulta 
minn tali pproċessar awtomatizzat hija 
riveduta individwalment permezz ta’ mezzi 
mhux awtomatizzati biex ikun verifikat 
jekk l-awtorità kompetenti msemmija fl-
Artikolu 5 għandhiex bżonn tieħu azzjoni;

terroristiku jew delitt transnazzjonali serju 
u li jeħtieġu aktar analiżi mill-awtoritajiet 
kompetenti msemmija fl-Artikolu 5. Fit-
twettiq ta' tali kontroll l-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri tista’ 
wkoll tqabbel id-dejta tal-PNR ma’ 
databases iddisinjati speċifikament, 
maħluqa għall-iskopijiet tal-prevenzjoni, 
l-iskoperta, l-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi u delitti 
transnazzjonali serji, inklużi databases 
internazzjonali jew nazzjonali jew mirja 
nazzjonali tad-databases tal-Unjoni, fejn 
dawn huma stabbiliti abbażi tal-liġi tal-
Unjoni fuq persuni jew oġġetti mfittxija 
jew taħt allert, skont regoli tal-Unjoni, 
internazzjonali u nazzjonali applikabbli 
għal dawn il-fajls. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li kwalunkwe taqbila 
pożittiva li tirriżulta minn tali pproċessar 
awtomatizzat hija riveduta individwalment 
permezz ta’ mezzi mhux awtomatizzati 
biex ikun verifikat jekk l-awtorità 
kompetenti msemmija fl-Artikolu 5 
għandhiex bżonn tieħu azzjoni;

Or. en

Emenda 263
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Amendment

(c) twettieq ta’ valutazzjoni tal-passiġġieri 
qabel il-wasla jew tluq skedat tagħhom 
mill-Istat Membru sabiex jiġu identifikati 
persuni li jistgħu jkunu involuti f’reat 
terroristiku jew delitt serju u li jeħtieġu 
aktar analiżi mill-awtoritajiet kompetenti 
msemmija fl-Artikolu 5. Fit-twettiq ta' tali 
valutazzjoni l-Unità tal-Informazzjoni dwar 
il-Passiġġieri tista’ wkoll tqabbel id-dejta 
tal-PNR ma’ databases rilevanti, inklużi 

(b) twettiq ta’ valutazzjoni tal-passiġġieri 
qabel il-wasla jew tluq skedat tagħhom 
mill-Istat Membru sabiex jiġu identifikati 
persuni li jistgħu jkunu involuti f’reat 
terroristiku u li jeħtieġu aktar analiżi mill-
awtoritajiet kompetenti msemmija fl-
Artikolu 5. Fit-twettiq ta' tali valutazzjoni 
l-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri tista’ wkoll tqabbel id-dejta tal-
PNR ma’ databases rilevanti, inklużi 
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databases internazzjonali jew nazzjonali 
jew mirja nazzjonali tad-databases tal-
Unjoni, fejn dawn huma stabbiliti abbażi 
tal-liġi tal-Unjoni fuq persuni jew oġġetti 
mfittxija jew taħt allert, skont regoli tal-
Unjoni, internazzjonali u nazzjonali 
applikabbli għal dawn il-fajls. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li kwalunkwe 
taqbila pożittiva li tirriżulta minn tali 
pproċessar awtomatizzat hija riveduta 
individwalment permezz ta’ mezzi mhux 
awtomatizzati biex ikun verifikat jekk l-
awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 
5 għandhiex bżonn tieħu azzjoni;

databases internazzjonali jew nazzjonali 
jew mirja nazzjonali tad-databases tal-
Unjoni, fejn dawn huma stabbiliti abbażi 
tal-liġi tal-Unjoni fuq persuni jew oġġetti 
mfittxija jew taħt allert, skont regoli tal-
Unjoni, internazzjonali u nazzjonali 
applikabbli għal dawn il-fajls. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li kwalunkwe 
taqbila pożittiva li tirriżulta minn tali 
pproċessar awtomatizzat hija riveduta 
individwalment permezz ta’ mezzi mhux 
awtomatizzati biex ikun verifikat jekk l-
awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 
5 għandhiex bżonn tieħu azzjoni;

Or. en

Emenda 264
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Amendment

(c) twettieq ta’ valutazzjoni tal-passiġġieri
qabel il-wasla jew tluq skedat tagħhom 
mill-Istat Membru sabiex jiġu identifikati 
persuni li jistgħu jkunu involuti f’reat 
terroristiku jew delitt serju u li jeħtieġu 
aktar analiżi mill-awtoritajiet kompetenti 
msemmija fl-Artikolu 5. Fit-twettiq ta' tali 
valutazzjoni l-Unità tal-Informazzjoni dwar 
il-Passiġġieri tista’ wkoll tqabbel id-dejta 
tal-PNR ma’ databases rilevanti, inklużi 
databases internazzjonali jew nazzjonali 
jew mirja nazzjonali tad-databases tal-
Unjoni, fejn dawn huma stabbiliti abbażi 
tal-liġi tal-Unjoni fuq persuni jew oġġetti 
mfittxija jew taħt allert, skont regoli tal-
Unjoni, internazzjonali u nazzjonali 
applikabbli għal dawn il-fajls. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li kwalunkwe 
taqbila pożittiva li tirriżulta minn tali 
pproċessar awtomatizzat hija riveduta 
individwalment permezz ta’ mezzi mhux 

(b) valutazzjoni ulterjuri – li tista’ 
titwettaq qabel il-wasla jew tluq skedat 
tagħhom mill-Istat Membru mill-
awtoritajiet kompetenti msemmija fl-
Artikolu 5 – tal-passiġġieri li fir-rigward 
tagħhom jeżistu raġunijiet fattwali 
biżżejjed biex ikun hemm suspett li huma 
involuti f’reat terroristiku jew delitt serju 
transnazzjonali. Fit-twettiq ta' tali 
valutazzjoni l-Unità tal-Informazzjoni dwar 
il-Passiġġieri tista’ wkoll tqabbel id-dejta 
tal-PNR ma’ databases rilevanti, inklużi 
databases internazzjonali jew nazzjonali 
jew mirja nazzjonali tad-databases tal-
Unjoni, fejn dawn huma stabbiliti abbażi 
tal-liġi tal-Unjoni fuq persuni jew oġġetti 
mfittxija jew taħt allert, skont regoli tal-
Unjoni, internazzjonali u nazzjonali 
applikabbli għal dawn il-fajls. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li kwalunkwe 
taqbila pożittiva li tirriżulta minn tali 
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awtomatizzati biex ikun verifikat jekk l-
awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 
5 għandhiex bżonn tieħu azzjoni;

pproċessar awtomatizzat hija riveduta 
individwalment permezz ta’ mezzi mhux 
awtomatizzati biex ikun verifikat jekk l-
awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 
5 għandhiex bżonn tieħu azzjoni;

Or. en

Emenda 265
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) twettieq ta’ valutazzjoni tal-passiġġieri 
qabel il-wasla jew tluq skedat tagħhom 
mill-Istat Membru sabiex jiġu identifikati 
persuni li jistgħu jkunu involuti f’reat 
terroristiku jew delitt serju u li jeħtieġu 
aktar analiżi mill-awtoritajiet kompetenti 
msemmija fl-Artikolu 5. Fit-twettiq ta' tali 
valutazzjoni l-Unità tal-Informazzjoni dwar 
il-Passiġġieri tista’ wkoll tqabbel id-dejta 
tal-PNR ma’ databases rilevanti, inklużi 
databases internazzjonali jew nazzjonali 
jew mirja nazzjonali tad-databases tal-
Unjoni, fejn dawn huma stabbiliti abbażi 
tal-liġi tal-Unjoni fuq persuni jew oġġetti 
mfittxija jew taħt allert, skont regoli tal-
Unjoni, internazzjonali u nazzjonali 
applikabbli għal dawn il-fajls. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li kwalunkwe 
taqbila pożittiva li tirriżulta minn tali 
pproċessar awtomatizzat hija riveduta 
individwalment permezz ta’ mezzi mhux 
awtomatizzati biex ikun verifikat jekk l-
awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 
5 għandhiex bżonn tieħu azzjoni;

(b) valutazzjoni ulterjuri – li tista’ 
titwettaq qabel il-wasla jew tluq skedat 
tagħhom mill-Istat Membru mill-
awtoritajiet kompetenti msemmija fl-
Artikolu 5– tal-passiġġieri li fir-rigward 
tagħhom jeżistu raġunijiet imperattivi 
biex ikun hemm suspett li huma involuti 
f’reat terroristiku jew delitt serju 
transnazzjonali. Fit-twettiq ta' tali 
valutazzjoni l-Unità tal-Informazzjoni dwar 
il-Passiġġieri tista’ wkoll tqabbel id-dejta 
tal-PNR ma’ databases rilevanti, inklużi 
databases internazzjonali jew nazzjonali 
jew mirja nazzjonali tad-databases tal-
Unjoni, fejn dawn huma stabbiliti abbażi 
tal-liġi tal-Unjoni fuq persuni jew oġġetti 
mfittxija jew taħt allert, skont regoli tal-
Unjoni, internazzjonali u nazzjonali 
applikabbli għal dawn il-fajls. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li kwalunkwe 
taqbila pożittiva li tirriżulta minn tali 
pproċessar awtomatizzat hija riveduta 
individwalment permezz ta’ mezzi mhux 
awtomatizzati biex ikun verifikat jekk l-
awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 
5 għandhiex bżonn tieħu azzjoni;

Or. en
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Emenda 266
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tweġiba, fuq bażi ta' kull każ 
individwali, għal talbiet b’raġuni xierqa 
mill-awtoritajiet kompetenti sabiex 
tipprovdi dejta tal-PNR u tipproċessa dejta 
tal-PNR f'każijiet speċifiċi għall-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi u delitti 
serji, u tipprovdi r-riżultati ta’ dan l-
ipproċessar lill-awtoritajiet kompetenti. u

(c) tweġiba, fuq bażi ta' kull każ 
individwali, għal talbiet b’raġuni xierqa 
mill-awtoritajiet kompetenti sabiex 
tipprovdi dejta tal-PNR u tipproċessa dejta 
tal-PNR f'każijiet speċifiċi għall-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi u delitti 
transnazzjonali serji, u tipprovdi r-riżultati 
ta’ dan l-ipproċessar lill-awtoritajiet 
kompetenti; u

Or. en

Emenda 267
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tweġiba, fuq bażi ta' kull każ 
individwali, għal talbiet b’raġuni xierqa 
mill-awtoritajiet kompetenti sabiex 
tipprovdi dejta tal-PNR u tipproċessa dejta 
tal-PNR f'każijiet speċifiċi għall-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi u delitti 
serji, u tipprovdi r-riżultati ta’ dan l-
ipproċessar lill-awtoritajiet kompetenti. u

(c) tweġiba, fuq bażi ta' kull każ 
individwali, għal talbiet b’raġuni xierqa 
mill-awtoritajiet kompetenti sabiex 
tipprovdi dejta tal-PNR u tipproċessa dejta 
tal-PNR f'każijiet speċifiċi għall-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi u 
tipprovdi r-riżultati ta’ dan l-ipproċessar 
lill-awtoritajiet kompetenti; u

Or. en

Emenda 268
Martin Ehrenhauser



AM\897635MT.doc 43/175 PE486.159v01-00

MT

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tweġiba, fuq bażi ta' kull każ 
individwali, għal talbiet b’raġuni xierqa 
mill-awtoritajiet kompetenti sabiex 
tipprovdi dejta tal-PNR u tipproċessa dejta 
tal-PNR f'każijiet speċifiċi għall-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi u delitti 
serji, u tipprovdi r-riżultati ta’ dan l-
ipproċessar lill-awtoritajiet kompetenti. u

(c) tweġiba, fuq bażi ta' kull każ 
individwali, għal talbiet b’raġuni xierqa 
mill-awtoritajiet kompetenti sabiex 
tipprovdi dejta tal-PNR u tipproċessa dejta 
tal-PNR f'każijiet speċifiċi għall-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi u delitti 
transnazzjonali serji, u tipprovdi r-riżultati 
ta’ dan l-ipproċessar lill-awtoritajiet 
kompetenti; u

Or. en

Emenda 269
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-analizzar tad-dejta tal-PNR bl-iskop 
li jiġu aġġornati jew jiġu stabbiliti kriterji 
ġodda għat-twettieq tal-valutazzjonijiet 
sabiex jiġu identifikati kwalunkwe 
persuni li jistgħu jkunu involuti f'reat 
terroristiku jew delitti transnazzjonali 
serji skont il-punt (a).

imħassar

Or. en

Emenda 270
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-analizzar tad-dejta tal-PNR bl-iskop 
li jiġu aġġornati jew jiġu stabbiliti kriterji 
ġodda għat-twettieq tal-valutazzjonijiet 
sabiex jiġu identifikati kwalunkwe 
persuni li jistgħu jkunu involuti f'reat 
terroristiku jew delitti transnazzjonali 
serji skont il-punt (a).

imħassar

Or. en

Emenda 271
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-analizzar tad-dejta tal-PNR bl-iskop 
li jiġu aġġornati jew jiġu stabbiliti kriterji 
ġodda għat-twettieq tal-valutazzjonijiet 
sabiex jiġu identifikati kwalunkwe 
persuni li jistgħu jkunu involuti f'reat 
terroristiku jew delitti transnazzjonali 
serji skont il-punt (a).

imħassar

Or. en

Emenda 272
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-analizzar tad-dejta tal-PNR bl-iskop 
li jiġu aġġornati jew jiġu stabbiliti kriterji 
ġodda għat-twettieq tal-valutazzjonijiet 
sabiex jiġu identifikati kwalunkwe 
persuni li jistgħu jkunu involuti f'reat 

imħassar
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terroristiku jew delitti transnazzjonali 
serji skont il-punt (a).

Or. en

Emenda 273
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-analizzar tad-dejta tal-PNR bl-iskop li 
jiġu aġġornati jew jiġu stabbiliti kriterji 
ġodda għat-twettieq tal-valutazzjonijiet 
sabiex jiġu identifikati kwalunkwe persuni 
li jistgħu jkunu involuti f'reat terroristiku 
jew delitti transnazzjonali serji skont il-
punt (a).

(d) l-analizzar tad-dejta tal-PNR bl-iskop li 
jiġu aġġornati jew jiġu stabbiliti kriterji 
ġodda għat-twettieq tal-valutazzjonijiet 
sabiex jiġu identifikati kwalunkwe persuni 
li jistgħu jkunu involuti f'reat terroristiku 
skont il-punt (a).

Or. en

Emenda 274
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-valutazzjoni tal-passiġġieri, qabel il-
wasla jew tluq skedat tagħhom mill-Istat 
Membru msemmi fil-punt (a) tal-
paragrafu 2, għandha titwettaq b'mod 
nondiskriminatorju abbażi ta’ kriterji tal-
valutazzjoni stabbiliti mill-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-kriterji 
tal-valutazzjoni jiġu stabbiliti mill-
Unitajiet tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri, bil-kooperazzjoni mal-
awtoritajiet kompetenti msemmija fl-
Artikolu 5. Il-kriterji ta’ valutazzjoni fl-

imħassar
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ebda ċirkostanza m’għandhom jiġu 
bbażati fuq l-oriġini tar-razza jew etnika, 
it-twemmin reliġjuż jew filosofiku, l-
opinjoni politika, is-sħubija fi trejdjunjin, 
is-saħħa jew il-ħajja sesswali ta' persuna.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tħejjija ta’ profili, jew l-ipproċessar tad-dejta tal-PNR mal-kriterji stabbiliti minn qabel, 
ma jistgħux jiġu permessi fin-nuqqas ta’ definizzjoni legali tat-tħejjija ta’ profili f’livell tal-
UE.

Emenda 275
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-valutazzjoni tal-passiġġieri, qabel il-
wasla jew tluq skedat tagħhom mill-Istat 
Membru msemmi fil-punt (a) tal-paragrafu 
2, għandha titwettaq b'mod 
nondiskriminatorju abbażi ta’ kriterji tal-
valutazzjoni stabbiliti mill-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-kriterji tal-
valutazzjoni jiġu stabbiliti mill-Unitajiet 
tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri, bil-
kooperazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti 
msemmija fl-Artikolu 5. Il-kriterji ta’ 
valutazzjoni fl-ebda ċirkostanza 
m’għandhom jiġu bbażati fuq l-oriġini tar-
razza jew etnika, it-twemmin reliġjuż jew 
filosofiku, l-opinjoni politika, is-sħubija fi 
trejdjunjin, is-saħħa jew il-ħajja sesswali ta' 
persuna.

3. Il-valutazzjoni tal-passiġġieri, qabel il-
wasla jew tluq skedat tagħhom mill-Istat 
Membru msemmi fil-punt (a) tal-paragrafu 
2, għandha titwettaq b'mod 
nondiskriminatorju abbażi ta’ kriterji tal-
valutazzjoni L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-kriterji tal-valutazzjoni jiġu 
stabbiliti mill-awtoritajiet kompetenti 
msemmija fl-Artikolu 5. Il-kriterji ta’ 
valutazzjoni fl-ebda ċirkostanza 
m’għandhom jiġu bbażati fuq l-oriġini tar-
razza jew etnika, it-twemmin reliġjuż jew 
filosofiku, l-opinjoni politika, is-sħubija fi 
trejdjunjin, is-saħħa jew il-ħajja sesswali ta' 
persuna.

Or. en
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Emenda 276
Kinga Göncz

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-valutazzjoni tal-passiġġieri, qabel il-
wasla jew tluq skedat tagħhom mill-Istat 
Membru msemmi fil-punt (a) tal-paragrafu 
2, għandha titwettaq b'mod 
nondiskriminatorju abbażi ta’ kriterji tal-
valutazzjoni stabbiliti mill-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-kriterji tal-
valutazzjoni jiġu stabbiliti mill-Unitajiet 
tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri, bil-
kooperazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti 
msemmija fl-Artikolu 5. Il-kriterji ta’ 
valutazzjoni fl-ebda ċirkostanza 
m’għandhom jiġu bbażati fuq l-oriġini tar-
razza jew etnika, it-twemmin reliġjuż jew 
filosofiku, l-opinjoni politika, is-sħubija fi 
trejdjunjin, is-saħħa jew il-ħajja sesswali 
ta' persuna.

3. Il-valutazzjoni tal-passiġġieri, qabel il-
wasla jew tluq skedat tagħhom mill-Istat 
Membru msemmi fil-punt (a) tal-paragrafu 
2, għandha titwettaq b'mod 
nondiskriminatorju abbażi ta’ kriterji tal-
valutazzjoni stabbiliti mill-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-kriterji tal-
valutazzjoni jiġu stabbiliti mill-Unitajiet 
tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri, bil-
kooperazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti 
msemmija fl-Artikolu 5. Il-kriterji ta’ 
valutazzjoni fl-ebda ċirkostanza 
m’għandhom jiġu bbażati fuq l-oriġini tar-
razza jew etnika, it-twemmin reliġjuż jew 
filosofiku, l-opinjoni politika, is-sħubija fi 
trejdjunjin, is-saħħa, id-diżabbiltà jew l-
orjentazzjoni sesswali tal-persuna.

Or. en

Emenda 277
Tanja Fajon

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-valutazzjoni tal-passiġġieri, qabel il-
wasla jew tluq skedat tagħhom mill-Istat 
Membru msemmi fil-punt (a) tal-paragrafu 
2, għandha titwettaq b'mod 
nondiskriminatorju abbażi ta’ kriterji tal-
valutazzjoni stabbiliti mill-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-kriterji 
tal-valutazzjoni jiġu stabbiliti mill-

3. Il-valutazzjoni tal-passiġġieri, qabel il-
wasla jew tluq skedat tagħhom mill-Istat 
Membru msemmi fil-punt (a) tal-paragrafu 
2, għandha titwettaq b'mod 
nondiskriminatorju abbażi ta’ kriterji tal-
valutazzjoni komuni bil-kooperazzjoni 
mal-awtoritajiet kompetenti msemmija fl-
Artikolu 5. Il-kriterji ta’ valutazzjoni fl-
ebda ċirkostanza m’għandhom jiġu bbażati 
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Unitajiet tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri, bil-kooperazzjoni mal-
awtoritajiet kompetenti msemmija fl-
Artikolu 5. Il-kriterji ta’ valutazzjoni fl-
ebda ċirkostanza m’għandhom jiġu bbażati 
fuq l-oriġini tar-razza jew etnika, it-
twemmin reliġjuż jew filosofiku, l-opinjoni 
politika, is-sħubija fi trejdjunjin, is-saħħa 
jew il-ħajja sesswali ta' persuna.

fuq l-oriġini tar-razza jew etnika, it-
twemmin reliġjuż jew filosofiku, l-opinjoni 
politika, is-sħubija fi trejdjunjin, is-saħħa 
jew il-ħajja sesswali ta' persuna.

Or. en

Emenda 278
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-ipproċessar tad-dejta tal-PNR jista’ 
jiġi awtorizzat biss permezz ta’ ordni ta’ 
qorti jew korp kompetenti ta’ Stat 
Membru wara li ssir applikazzjoni tal-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri. Huwa biss meta l-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
tidentifika periklu fid-dewmien 
('periculum in mora') li tista’ tawtorizza 
tali pproċessar hija stess.

Or. en

Emenda 279
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. It-trasmissjoni ta’ dejta tal-PNR 
għandha tiġi awtorizzata biss permezz ta’ 
ordni ta’ qorti ta’ Stat Membru wara 
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applikazzjoni tal-Unità tal-Informazzjoni 
dwar il-Passiġġieri. Huwa biss meta l-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri tidentifika periklu fid-
dewmien  ('periculum in mora') li tista’ 
tawtorizza tali pproċessar hija stess.

Or. en

Emenda 280
Jan Philipp Albrecht

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’każsis.

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-punt (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.

Or. en

Emenda 281
Axel Voss

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 

4. L-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri 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-
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Stat Membru. Dawn it-trasferimenti jistgħu 
jsiru biss fuq bażi ta’ każ b’każ.

trasferimenti jistgħu jsiru biss fuq bażi ta’ 
każ b’każ.

Or. de

Emenda          282
Ágnes Hankiss
Proposta għal regolament
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 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. Skont l-eżitu tal-analiżi, ir-
riżultati relatati mal-persuna identifikata 
jridu jiġu maħżuna, u dan il-fatt irid jiġi 
kkunsidrat  meta tittieħed deċiżjoni dwar 
kemm iddum maħżuna d-dejta. Dawn it-
trasferimenti jistgħu jsiru biss fuq bażi ta’ 
każ b’każ  .

Or. hu

Emenda 283
Tanja Fajon

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 

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 
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Stat Membru. Dawn it-trasferimenti jistgħu 
jsiru biss fuq bażi ta’ każ b’każ.

tal-istess Stat Membru. Dawn it-
trasferimenti jistgħu jsiru biss fuq bażi ta’ 
każ b’każ.

Or. en

Emenda 284
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5 imħassar
Awtoritajiet kompetenti

1. Kull Stat Membru għandu jadotta lista 
tal-awtoritajiet kompetenti ntitolati li 
jitolbu jew jirċievu dejta tal-PNR jew ir-
riżultat tal-ipproċessar ta’ dejta tal-PNR 
mill-Unitajiet tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri sabiex jeżamina aktar din l-
informazzjoni jew biex jieħu azzjoni 
xierqa bl-iskop tal-prevenzjoni, l-
iskoperta, l-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi u delitti 
serji.
2. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
ikunu magħmula minn awtoritajiet 
kompetenti għall-prevenzjoni, l-iskoperta, 
l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ 
reati terroristiċi u delitti serji.
3. Kull Stat Membru għandu jinnotifika l-
lista tal-awtoritajiet kompetenti tiegħu lill-
Kummissjoni mhux aktar tard minn tnax-
il xahar mid-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Direttiva, u jista’ jaġġorna din id-
dikjarazzjoni f’kull ħin. Il-Kummissjoni 
għandha tippubblika din l-informazzjoni, 
kif ukoll kull aġġornament, f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
4. Id-dejta tal-PNR tal-passiġġieri u r-
riżultat tal-ipproċessar tad-dejta tal-PNR 
riċevuti mill-Unità tal-Informazzjoni dwar 
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il-Passiġġieri jistgħu jiġu pproċessati 
aktar mill-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri bl-iskop biss għall-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni 
u l-prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi u 
delitti serji.
5. Il-paragrafu 4 għandu jkun mingħajr 
preġudizzju għall-infurzar tal-liġi 
nazzjonali jew poteri ġudizzjarji ta’ meta 
reati oħra, jew indikazzjonijiet tagħhom, 
jiġu skoperti matul l-andament ta’ azzjoni 
tal-infurzar wara dan l-ipproċessar.
6. L-awtoritajiet kompetenti m'għadhom 
jieħdu l-ebda deċiżjoni li tipproduċi effett 
legali negattiv fuq persuna jew li 
taffettwah b'mod sinifikattiv sempliċiment 
minħabba l-ipproċessar awtomatizzat tad-
data tal-PNR. Tali deċiżjonijiet 
m’għandhomx jittieħdu fuq l-oriġini tar-
razza jew etnika, it-twemmin reliġjuż jew 
filosofiku, l-opinjoni politika, is-sħubija fi 
trejdjunjin, is-saħħa jew il-ħajja sesswali 
ta' persuna.

Or. en

Emenda 285
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jadotta lista 
tal-awtoritajiet kompetenti ntitolati li 
jitolbu jew jirċievu dejta tal-PNR jew ir-
riżultat tal-ipproċessar ta’ dejta tal-PNR 
mill-Unitajiet tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri sabiex jeżamina aktar din l-
informazzjoni jew biex jieħu azzjoni xierqa 
bl-iskop tal-prevenzjoni, l-iskoperta, l-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi u delitti serji.

1. Kull Stat Membru għandu jadotta lista 
tal-awtoritajiet kompetenti ntitolati li 
jitolbu jew jirċievu dejta tal-PNR jew ir-
riżultat tal-ipproċessar ta’ dejta tal-PNR 
fuq bażi ta’ każ b’każ mill-Unitajiet tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri sabiex 
jeżamina aktar din l-informazzjoni jew 
biex jieħu azzjoni xierqa bl-iskop tal-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi u delitti 
transnazzjonali serji.
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Or. en

Emenda 286
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jadotta lista 
tal-awtoritajiet kompetenti ntitolati li 
jitolbu jew jirċievu dejta tal-PNR jew ir-
riżultat tal-ipproċessar ta’ dejta tal-PNR 
mill-Unitajiet tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri sabiex jeżamina aktar din l-
informazzjoni jew biex jieħu azzjoni xierqa 
bl-iskop tal-prevenzjoni, l-iskoperta, l-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi u delitti serji.

1. Kull Stat Membru għandu jadotta lista 
tal-awtoritajiet kompetenti ntitolati li 
jitolbu jew jirċievu dejta tal-PNR jew ir-
riżultat tal-ipproċessar ta’ dejta tal-PNR 
mill-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri sabiex jeżamina aktar din l-
informazzjoni jew biex jieħu azzjoni xierqa 
bl-iskop tal-prevenzjoni, l-iskoperta, l-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi u delitti serji.

Or. de

Emenda 287
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jadotta lista 
tal-awtoritajiet kompetenti ntitolati li 
jitolbu jew jirċievu dejta tal-PNR jew ir-
riżultat tal-ipproċessar ta’ dejta tal-PNR 
mill-Unitajiet tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri sabiex jeżamina aktar din l-
informazzjoni jew biex jieħu azzjoni xierqa 
bl-iskop tal-prevenzjoni, l-iskoperta, l-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi u delitti serji.

1. Kull Stat Membru għandu jadotta lista 
tal-awtoritajiet kompetenti ntitolati li 
jitolbu jew jirċievu dejta tal-PNR jew ir-
riżultat tal-ipproċessar ta’ dejta tal-PNR 
mill-Unitajiet tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri sabiex jeżamina aktar din l-
informazzjoni jew biex jieħu azzjoni xierqa 
bl-iskop tal-prevenzjoni, l-iskoperta, l-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi.

Or. en
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Emenda       288
Ioan Enciu
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1.  Kull Stat Membru għandu jadotta lista 
tal-awtoritajiet kompetenti ntitolati li 
jitolbu jew jirċievu dejta tal-PNR jew ir-
riżultat tal-ipproċessar ta’ dejta tal-PNR 
mill-Unitajiet tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri sabiex jeżamina aktar din l-
informazzjoni jew biex jieħu azzjoni xierqa 
bl-iskop tal-prevenzjoni, l-iskoperta, l-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi u delitti serji.

1. Kull Stat Membru għandu, waqt li 
jirrispetta l-prinċipji ta’ ħtieġa u ta’ 
proporzjonalità,  jadotta lista tal-
awtoritajiet kompetenti ntitolati li jitolbu 
jew jirċievu dejta tal-PNR jew ir-riżultat 
tal-ipproċessar ta’ dejta tal-PNR mill-
Unitajiet tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri sabiex jeżamina aktar din l-
informazzjoni jew biex jieħu azzjoni xierqa 
bl-iskop tal-prevenzjoni, l-iskoperta, l-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi u delitti serji.

Or. ro

Emenda 289
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jadotta lista 
tal-awtoritajiet kompetenti ntitolati li 
jitolbu jew jirċievu dejta tal-PNR jew ir-
riżultat tal-ipproċessar ta’ dejta tal-PNR 
mill-Unitajiet tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri sabiex jeżamina aktar din l-
informazzjoni jew biex jieħu azzjoni xierqa 
bl-iskop tal-prevenzjoni, l-iskoperta, l-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi u delitti serji.

1. Kull Stat Membru għandu jadotta lista 
tal-awtoritajiet kompetenti ntitolati li 
jitolbu jew jirċievu dejta tal-PNR jew ir-
riżultat tal-ipproċessar ta’ dejta tal-PNR 
mill-Unitajiet tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri sabiex jeżamina aktar din l-
informazzjoni jew biex jieħu azzjoni xierqa 
bl-iskop tal-prevenzjoni, l-iskoperta, l-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi u delitti transnazzjonali serji.

Or. en
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Emenda 290
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
ikunu magħmula minn awtoritajiet 
kompetenti għall-prevenzjoni, l-iskoperta, 
l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi u delitti serji.

2. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
ikunu awtoritajiet kompetenti għall-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi u delitti 
transnazzjonali serji.

Or. en

Emenda 291
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
ikunu magħmula minn awtoritajiet 
kompetenti għall-prevenzjoni, l-iskoperta, 
l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi u delitti serji.

2. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
ikunu magħmula minn awtoritajiet 
kompetenti għall-prevenzjoni, l-iskoperta, 
l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi.

Or. en

Emenda 292
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
ikunu magħmula minn awtoritajiet 

2. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
ikunu magħmula minn awtoritajiet 
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kompetenti għall-prevenzjoni, l-iskoperta, 
l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi u delitti serji.

kompetenti għall-prevenzjoni, l-iskoperta, 
l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi u delitti transnazzjonali serji.

Or. en

Emenda 293
Manfred Weber

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kull Stat Membru għandu jinnotifika l-
lista tal-awtoritajiet kompetenti tiegħu lill-
Kummissjoni mhux aktar tard minn tnax-il 
xahar mid-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Direttiva, u jista’ jaġġorna din id-
dikjarazzjoni f’kull ħin. Il-Kummissjoni 
għandha tippubblika din l-informazzjoni, 
kif ukoll kull aġġornament, f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

3. Kull Stat Membru għandu jinnotifika l-
lista tal-awtoritajiet kompetenti tiegħu lill-
Kummissjoni, mhux aktar tard minn tnax-il 
xahar mid-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva
jew tnax-il xahar wara l-ewwel użu tad-
dejta mir-Reġistru tal-Ismijiet tal-
Passiġġieri għall-għanijiet previsti f’din 
id-Direttiva u jista’ jaġġorna din id-
dikjarazzjoni f’kull ħin. Il-Kummissjoni 
għandha tippubblika din l-informazzjoni, 
kif ukoll kull aġġornament, f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Or. de

Emenda 294
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-dejta tal-PNR tal-passiġġieri u r-
riżultat tal-ipproċessar tad-dejta tal-PNR 
riċevuti mill-Unità tal-Informazzjoni dwar 
il-Passiġġieri jistgħu jiġu pproċessati aktar 
mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri bl-iskop biss għall-prevenzjoni, l-
iskoperta, l-investigazzjoni u l-

4. Id-dejta tal-PNR tal-passiġġieri u r-
riżultat tal-ipproċessar tad-dejta tal-PNR 
riċevuti mill-Unità tal-Informazzjoni dwar 
il-Passiġġieri jistgħu jiġu pproċessati aktar 
mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri bl-iskop biss għall-prevenzjoni, l-
iskoperta, l-investigazzjoni u l-
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prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi u delitti 
serji.

prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi u delitti 
transnazzjonali serji.

Or. en

Emenda 295
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-dejta tal-PNR tal-passiġġieri u r-
riżultat tal-ipproċessar tad-dejta tal-PNR 
riċevuti mill-Unità tal-Informazzjoni dwar 
il-Passiġġieri jistgħu jiġu pproċessati aktar 
mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri bl-iskop biss għall-prevenzjoni, l-
iskoperta, l-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi u delitti 
serji.

4. Id-dejta tal-PNR tal-passiġġieri u r-
riżultat tal-ipproċessar tad-dejta tal-PNR 
riċevuti mill-Unità tal-Informazzjoni dwar 
il-Passiġġieri jistgħu jiġu pproċessati aktar 
mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri bl-iskop biss għall-prevenzjoni, l-
iskoperta, l-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi.

Or. en

Emenda 296
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-dejta tal-PNR tal-passiġġieri u r-
riżultat tal-ipproċessar tad-dejta tal-PNR 
riċevuti mill-Unità tal-Informazzjoni dwar 
il-Passiġġieri jistgħu jiġu pproċessati aktar 
mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri bl-iskop biss għall-prevenzjoni, l-
iskoperta, l-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi u delitti 
serji.

4. Id-dejta tal-PNR tal-passiġġieri u r-
riżultat tal-ipproċessar tad-dejta tal-PNR 
riċevuti mill-Unità tal-Informazzjoni dwar 
il-Passiġġieri jistgħu jiġu pproċessati aktar 
mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri bl-iskop biss għall-prevenzjoni, l-
iskoperta, l-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi u delitti 
transnazzjonali serji.

Or. en
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Emenda 297
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-paragrafu 4 għandu jkun mingħajr 
preġudizzju għall-infurzar tal-liġi 
nazzjonali jew poteri ġudizzjarji ta’ meta 
reati oħra, jew indikazzjonijiet tagħhom, 
jiġu skoperti matul l-andament ta’ azzjoni 
tal-infurzar wara dan l-ipproċessar.

imħassar

Or. en

Emenda 298
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-awtoritajiet kompetenti m'għadhom 
jieħdu l-ebda deċiżjoni li tipproduċi effett 
legali negattiv fuq persuna jew li taffettwah 
b'mod sinifikattiv sempliċiment minħabba 
l-ipproċessar awtomatizzat tad-data tal-
PNR. Tali deċiżjonijiet m’għandhomx 
jittieħdu fuq l-oriġini tar-razza jew etnika, 
it-twemmin reliġjuż jew filosofiku, l-
opinjoni politika, is-sħubija fi trejdjunjin, 
is-saħħa jew il-ħajja sesswali ta' persuna.

6. L-awtoritajiet kompetenti m'għadhom 
jieħdu l-ebda deċiżjoni li tipproduċi effett 
legali negattiv fuq persuna jew li taffettwah 
b'mod sinifikattiv sempliċiment minħabba 
l-ipproċessar awtomatizzat tad-data tal-
PNR. Tali deċiżjonijiet m’għandhomx 
jittieħdu għal raġunijiet relatati mas-sess,
mar-razza, mal-kulur tal-ġilda jew l-
oriġini soċjali, il-karatteristiċi ġenetiċi, l-
ilsien, it-twemmin reliġjuż jew filosofiku, 
l-opinjoni politika, is-sħubija fi trejdjunjin,  
is-sħubija f’minoranza nazzjonali, il-
proprjetà, id-diżabbiltà, l-età, is-saħħa jew 
l-orjentazzjoni sesswali ta’ persuna, kif 
stabbilit fl-Artikolu 21 tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea.

Or. en
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Emenda 299
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-awtoritajiet kompetenti m'għadhom 
jieħdu l-ebda deċiżjoni li tipproduċi effett 
legali negattiv fuq persuna jew li taffettwah 
b'mod sinifikattiv sempliċiment minħabba 
l-ipproċessar awtomatizzat tad-data tal-
PNR. Tali deċiżjonijiet m’għandhomx 
jittieħdu fuq l-oriġini tar-razza jew etnika, 
it-twemmin reliġjuż jew filosofiku, l-
opinjoni politika, is-sħubija fi trejdjunjin, 
is-saħħa jew il-ħajja sesswali ta' persuna.

6. L-awtoritajiet kompetenti m'għadhom 
jieħdu l-ebda deċiżjoni li tipproduċi effett 
legali negattiv fuq persuna jew li taffettwah 
b'mod sinifikattiv sempliċiment minħabba 
l-ipproċessar awtomatizzat tad-data tal-
PNR, l-ipproċessar skont kriterji 
determinati minn qabel jew kull forma 
oħra tat-tħejjija ta’ profili. Tali 
deċiżjonijiet m’għandhomx jittieħdu fuq l-
oriġini tar-razza jew etnika, it-twemmin 
reliġjuż jew filosofiku, l-opinjoni politika, 
is-sħubija fi trejdjunjin, is-saħħa jew il-
ħajja sesswali ta' persuna.

Or. en

Emenda 300
Tanja Fajon

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-awtoritajiet kompetenti m'għadhom 
jieħdu l-ebda deċiżjoni li tipproduċi effett 
legali negattiv fuq persuna jew li taffettwah 
b'mod sinifikattiv sempliċiment minħabba 
l-ipproċessar awtomatizzat tad-data tal-
PNR. Tali deċiżjonijiet m’għandhomx 
jittieħdu fuq l-oriġini tar-razza jew etnika, 
it-twemmin reliġjuż jew filosofiku, l-
opinjoni politika, is-sħubija fi trejdjunjin, 
is-saħħa jew il-ħajja sesswali ta' persuna.

6. L-awtoritajiet kompetenti m'għadhom 
jieħdu l-ebda deċiżjoni li tipproduċi effett 
legali negattiv fuq persuna jew li taffettwah 
b'mod sinifikattiv sempliċiment minħabba 
l-ipproċessar awtomatizzat tad-data tal-
PNR. Tali deċiżjonijiet m’għandhomx 
jittieħdu fuq l-oriġini tar-razza jew etnika, 
it-twemmin reliġjuż, l-opinjoni politika, is-
sħubija fi trejdjunjin, is-saħħa jew il-ħajja 
sesswali ta' persuna.

Or. en
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Emenda 301
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6 imħassar
Obbligi fuq trasportaturi bl-

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw il-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li t-
trasportaturi bl- jittrasferixxu (‘push’) id-
dejta tal-PNR kif definita fl-Artikolu 2(c) 
u speċifikata fl-Anness, sakemm din id-
dejta diġà jiġbruha huma, għad-database 
tal-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri nazzjonali tal-Istat Membru 
fit-territorju fejn it-titjira internazzjonali 
se tinżel jew mit-territorju minn fejn se 
titlaq it-titjira. Meta t-titjira għandha l-
kodiċi kondiviż bejn trasportatur bl-
wieħed jew aktar, l-obbligu għat-
trasferiment tad-dejta tal-PNR tal-
passiġġieri kollha fuq it-titjira għandu 
jkun fuq it-trasportatur bl- li jopera t-
titjira. Fejn it-titjira jkollha waqfa waħda 
jew aktar fl-porti tal-Istati Membri, it-
trasportaturi bl- għandhom jitrasferixxu 
d-dejta tal-PNR lill-Unitajiet tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri tal-
Istati Membri kkonċernati.
2. It-trasportaturi bl- għandhom 
jittrasferixxu d-dejta tal-PNR permezz ta’ 
mezzi elettroniċi bl-użu ta’ protokolli 
komuni u formati aċċettati tad-dejta li 
għandhom ikunu adottati skont il-
proċedura tal-Artikoli 13 u 14 jew, fil-każ 
ta’ falliment tekniku, permezz ta’ 
kwalunkwe mezz xieraq ieħor li jiżgura 
livell xieraq ta’ sigurtà tad-dejta:
(a) 24 sa 48 siegħa qabel il-ħin skedat 
għat-tluq tat-titjira; u 
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(b) minnufih wara l-għeluq tat-titjira, 
jiġifieri hekk kif il-passiġġieri jkunu 
telgħu fuq l-inġenju tal- lesti għat-tluq u 
ma jkunx għadu possibbli li jitilgħu aktar 
passiġġieri abbord. 
3. L-Istati Membri jistgħu jippermettu t-
trasportaturi bl- jillimitaw it-trasferiment 
msemmi fil-punt (b) tal-paragrafu 2 għall-
aġġornamenti tat-trasferiment imsemmi 
fil-punt (a) tal-paragrafu 2.
4. Fuq bażi ta' każ b'każ, fuq talba tal-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri skont il-liġi nazzjonali, it-
trasportaturi bl- għandhom jittrasferixxu 
d-dejta tal-PNR fejn ikun meħtieġ aċċess 
aktar kmieni minn dak imsemmi fil-punt 
(a) tal-paragrafu 2 biex jassistu fit-
tweġiba għal theddid speċifiku u reali 
marbut ma' reati terroristiċi jew delitti 
serji.

Or. en

Emenda 302
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw il-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li t-
trasportaturi bl-ajru jittrasferixxu (‘push’) 
id-dejta tal-PNR kif definita fl-Artikolu 
2(c) u speċifikata fl-Anness, sakemm din 
id-dejta diġà jiġbruha huma, għad-database 
tal-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri nazzjonali tal-Istat Membru fit-
territorju fejn it-titjira internazzjonali se 
tinżel jew mit-territorju minn fejn se titlaq 
it-titjira. Meta t-titjira għandha l-kodiċi 
kondiviż bejn trasportatur bl-ajru wieħed 
jew aktar, l-obbligu għat-trasferiment tad-
dejta tal-PNR tal-passiġġieri kollha fuq it-

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw il-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li t-
trasportaturi bl-ajru jittrasferixxu (‘push’) 
id-dejta tal-PNR kif definita fl-Artikolu 
2(c) u speċifikata fl-Anness, sakemm din 
id-dejta diġà jiġbruha huma waqt it-twettiq 
tal-attivitajiet normali tagħhom, għad-
database tal-Unità tal-Informazzjoni dwar 
il-Passiġġieri nazzjonali tal-Istat Membru 
fit-territorju fejn it-titjira internazzjonali se 
tinżel jew mit-territorju minn fejn se titlaq 
it-titjira. Meta t-titjira għandha l-kodiċi 
kondiviż bejn trasportatur bl-ajru wieħed 
jew aktar, l-obbligu għat-trasferiment tad-
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titjira għandu jkun fuq it-trasportatur bl-
ajru li jopera t-titjira. Fejn it-titjira jkollha 
waqfa waħda jew aktar fl-ajruporti tal-
Istati Membri, it-trasportaturi bl-ajru
għandhom jitrasferixxu d-dejta tal-PNR 
lill-Unitajiet tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri tal-Istati Membri kkonċernati.

dejta tal-PNR tal-passiġġieri kollha fuq it-
titjira għandu jkun fuq it-trasportatur bl-
ajru li jopera t-titjira. Fejn it-titjira jkollha 
waqfa waħda jew aktar fl-ajruporti tal-
Istati Membri, it-trasportaturi bl-ajru
għandhom jitrasferixxu d-dejta tal-PNR 
lill-Unitajiet tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri tal-Istati Membri kkonċernati.

Or. en

Emenda 303
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw il-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li t-
trasportaturi bl-ajru jittrasferixxu (‘push’) 
id-dejta tal-PNR kif definita fl-Artikolu 
2(c) u speċifikata fl-Anness, sakemm din 
id-dejta diġà jiġbruha huma, għad-database 
tal-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri nazzjonali tal-Istat Membru fit-
territorju fejn it-titjira internazzjonali se 
tinżel jew mit-territorju minn fejn se titlaq 
it-titjira. Meta t-titjira għandha l-kodiċi 
kondiviż bejn trasportatur bl-ajru wieħed 
jew aktar, l-obbligu għat-trasferiment tad-
dejta tal-PNR tal-passiġġieri kollha fuq it-
titjira għandu jkun fuq it-trasportatur bl-
ajru li jopera t-titjira. Fejn it-titjira jkollha 
waqfa waħda jew aktar fl-ajruporti tal-
Istati Membri, it-trasportaturi bl-ajru
għandhom jitrasferixxu d-dejta tal-PNR 
lill-Unitajiet tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri tal-Istati Membri kkonċernati.

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw il-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li t-
trasportaturi bl-ajru jittrasferixxu (‘push’) 
id-dejta tal-PNR kif definita fl-Artikolu 
2(c) u speċifikata fl-Anness, sakemm din 
id-dejta diġà jiġbruha huma, għad-database 
tal-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri nazzjonali tal-Istat Membru fit-
territorju fejn it-titjira internazzjonali se 
tinżel jew mit-territorju minn fejn se titlaq 
it-titjira. Meta t-titjira għandha l-kodiċi 
kondiviż bejn trasportatur bl-ajru wieħed 
jew aktar, l-obbligu għat-trasferiment tad-
dejta tal-PNR tal-passiġġieri kollha fuq it-
titjira għandu jkun fuq it-trasportatur bl-
ajru li jopera t-titjira. Fejn it-titjira jkollha 
waqfa waħda jew aktar fl-ajruporti tal-
Istati Membri, it-trasportaturi bl-ajru
għandhom jitrasferixxu d-dejta tal-PNR 
lill-Unitajiet tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri tal-Istati Membri kkonċernati.
L-ebda dejta li tiżvela s-sess, l-età, ir-
razza, l-oriġini soċjali jew etnika, it-
twemmin reliġjuż jew filosofiku, l-
opinjoni politika, is-sħubija fi trejdjunjin, 
is-saħħa jew il-ħajja sesswali ta’ persuna 
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ma tista’ tiġi ttrasferita.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa ħafna iktar sikur li t-trasportaturi jiġu obbligati li jittraferixxu biss ċertu dejta, milli 
jħassruha l-Unitajiet tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri.

Emenda 304
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw il-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li t-
trasportaturi bl- jittrasferixxu (‘push’) id-
dejta tal-PNR kif definita fl-Artikolu 2(c) u 
speċifikata fl-Anness, sakemm din id-dejta 
diġà jiġbruha huma, għad-database tal-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
nazzjonali tal-Istat Membru fit-territorju 
fejn it-titjira internazzjonali se tinżel jew 
mit-territorju minn fejn se titlaq it-titjira. 
Meta t-titjira għandha l-kodiċi kondiviż 
bejn trasportatur bl- wieħed jew aktar, l-
obbligu għat-trasferiment tad-dejta tal-PNR 
tal-passiġġieri kollha fuq it-titjira għandu 
jkun fuq it-trasportatur bl- li jopera t-
titjira. Fejn it-titjira jkollha waqfa waħda 
jew aktar fl-porti tal-Istati Membri, it-
trasportaturi bl- għandhom jitrasferixxu 
d-dejta tal-PNR lill-Unitajiet tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri tal-
Istati Membri kkonċernati.

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw il-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li t-
trasportaturi tal-ajru jittrasferixxu (‘push’) 
id-dejta tal-PNR kif definita fl-
Artikolu 2(c) u speċifikata fl-Anness, 
sakemm din id-dejta diġà jiġbruha huma, 
għad-database tal-Unità tal-Informazzjoni 
dwar il-Passiġġieri nazzjonali. Meta t-titjira 
għandha l-kodiċi kondiviż bejn 
trasportatur tal-ajru wieħed jew aktar, l-
obbligu għat-trasferiment tad-dejta tal-PNR 
tal-passiġġieri kollha fuq it-titjira għandu 
jkun fuq it-trasportatur tal-ajru li jopera t-
titjira.

Or. de

Emenda 305
Jan Philipp Albrecht
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Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw il-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li t-
trasportaturi bl-ajru jittrasferixxu (‘push’) 
id-dejta tal-PNR kif definita fl-Artikolu 
2(c) u speċifikata fl-Anness, sakemm din 
id-dejta diġà jiġbruha huma, għad-database 
tal-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri nazzjonali tal-Istat Membru fit-
territorju fejn it-titjira internazzjonali se 
tinżel jew mit-territorju minn fejn se titlaq 
it-titjira. Meta t-titjira għandha l-kodiċi 
kondiviż bejn trasportatur bl-ajru wieħed 
jew aktar, l-obbligu għat-trasferiment tad-
dejta tal-PNR tal-passiġġieri kollha fuq it-
titjira għandu jkun fuq it-trasportatur bl-
ajru li jopera t-titjira. Fejn it-titjira jkollha 
waqfa waħda jew aktar fl-ajruporti tal-
Istati Membri, it-trasportaturi bl-ajru 
għandhom jitrasferixxu d-dejta tal-PNR 
lill-Unitajiet tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri tal-Istati Membri kkonċernati.

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw il-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li t-
trasportaturi bl-ajru  li diġà jiġbru d-dejta 
tal-PNR mill-passiġġieri tagħhom 
jittrasferixxu (jiġifieri ‘push’) id-dejta tal-
PNR kif definita fl-Artikolu 2(c) u 
speċifikata fl-Anness, sakemm din id-dejta 
jiġbruha huma waqt it-twettiq tal-
attivitajiet normali tagħhom, għad-
database tal-Unità tal-Informazzjoni dwar 
il-Passiġġieri nazzjonali tal-Istat Membru 
fit-territorju fejn it-titjira internazzjonali se 
tinżel jew mit-territorju minn fejn se titlaq 
it-titjira. Meta t-titjira għandha l-kodiċi 
kondiviż bejn trasportatur bl-ajru wieħed 
jew aktar, l-obbligu għat-trasferiment tad-
dejta tal-PNR tal-passiġġieri kollha fuq it-
titjira għandu jkun fuq it-trasportatur bl-
ajru li jopera t-titjira. Fejn it-titjira jkollha 
waqfa waħda jew aktar fl-ajruporti tal-
Istati Membri, it-trasportaturi bl-ajru
għandhom jitrasferixxu d-dejta tal-PNR 
esklussivament lill-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri tal-Istat 
Membru tal-wasla finali.

Or. en

Emenda 306
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw il-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li t-
trasportaturi bl-ajru jittrasferixxu (‘push’) 
id-dejta tal-PNR kif definita fl-Artikolu 
2(c) u speċifikata fl-Anness, sakemm din 

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw il-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li t-
trasportaturi bl-ajru  li diġà jiġbru d-dejta 
tal-PNR mill-passiġġieri tagħhom  
jittrasferixxu (‘push’) id-dejta tal-PNR kif 
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id-dejta diġà jiġbruha huma, għad-database 
tal-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri nazzjonali tal-Istat Membru fit-
territorju fejn it-titjira internazzjonali se 
tinżel jew mit-territorju minn fejn se titlaq 
it-titjira. Meta t-titjira għandha l-kodiċi 
kondiviż bejn trasportatur bl-ajru wieħed 
jew aktar, l-obbligu għat-trasferiment tad-
dejta tal-PNR tal-passiġġieri kollha fuq it-
titjira għandu jkun fuq it-trasportatur bl-
ajru li jopera t-titjira. Fejn it-titjira jkollha 
waqfa waħda jew aktar fl-ajruporti tal-
Istati Membri, it-trasportaturi bl-ajru
għandhom jitrasferixxu d-dejta tal-PNR 
lill-Unitajiet tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri tal-Istati Membri kkonċernati.

definita fl-Artikolu 2(c) u speċifikata fl-
Anness, sakemm din id-dejta jiġbruha 
huma waqt it-twettiq tal-attivitajiet 
normali tagħhom, għad-database tal-Unità 
tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
nazzjonali tal-Istat Membru fit-territorju 
fejn it-titjira internazzjonali se tinżel jew 
mit-territorju minn fejn se titlaq it-titjira. 
Meta t-titjira għandha l-kodiċi kondiviż 
bejn trasportatur bl-ajru wieħed jew aktar,
l-obbligu għat-trasferiment tad-dejta tal-
PNR tal-passiġġieri kollha fuq it-titjira 
għandu jkun fuq it-trasportatur bl-ajru li 
jopera t-titjira. Fejn it-titjira jkollha waqfa 
waħda jew aktar fl-ajruporti tal-Istati 
Membri, it-trasportaturi bl-ajru għandhom 
jitrasferixxu d-dejta tal-PNR 
esklussivament lill-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri tal-Istat 
Membru tal-wasla finali.

Or. en

Emenda 307
Véronique Mathieu

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw il-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li t-
trasportaturi bl-ajru jittrasferixxu (‘push’) 
id-dejta tal-PNR kif definita fl-Artikolu 
2(c) u speċifikata fl-Anness, sakemm din 
id-dejta diġà jiġbruha huma, għad-database 
tal-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri nazzjonali tal-Istat Membru fit-
territorju fejn it-titjira internazzjonali se 
tinżel jew mit-territorju minn fejn se titlaq 
it-titjira. Meta t-titjira għandha l-kodiċi 
kondiviż bejn trasportatur bl-ajru wieħed 
jew aktar, l-obbligu għat-trasferiment tad-
dejta tal-PNR tal-passiġġieri kollha fuq it-
titjira għandu jkun fuq it-trasportatur bl-

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw il-
miżuri meħtieġa biex jiżguraw li t-
trasportaturi bl-ajru jittrasferixxu (‘push’) 
id-dejta tal-PNR kif definita fl-Artikolu 
2(c) u speċifikata fl-Anness, sakemm din 
id-dejta diġà jiġbruha huma, għad-database 
tal-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri nazzjonali tal-Istat Membru fit-
territorju fejn it-titjira ġewwa jew barra 
mill-Unjoni se tinżel jew mit-territorju 
minn fejn se titlaq it-titjira. 
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ajru li jopera t-titjira. Fejn it-titjira 
jkollha waqfa waħda jew aktar fl-
ajruporti tal-Istati Membri, it-
trasportaturi bl-ajru għandhom 
jitrasferixxu d-dejta tal-PNR lill-Unitajiet 
tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri tal-
Istati Membri kkonċernati.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiġbor il-konsegwenzi tal-inklużjoni tat-titjiriet kollha li jsiru 
ġewwa l-Unjoni fl-ambitu tad-Direttiva. It-terminoloġija titjiriet li jsiru ġewwa u barra mill-
Unjoni hija preferibbli minn dik ta’ titjiriet internazzjonali/ interni li tittieħdet mill-kodiċi tal-
fruntieri Schengen li mhix adattata għal Direttiva li ser tapplika għat-territorju kollu tal-
Unjoni Ewropea

Emenda 308
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 a. L-Istati Membri m’għandhomx 
jeħtieġu li t-trasportaturi bl-ajru jiġbru 
kwalunkwe dejta tal-PNR li t-trasportaturi 
bl-ajru ma jiġbrux diġà. It-trasportaturi 
bl-ajru m’għandhom jittrasferixxu l-ebda 
dejta tal-PNR oħra għajr dik definita fl-
Artikolu 2(c) u li hija speċifikata fl-
Anness. It-trasportaturi bl-ajru 
m’għandhomx ikunu responsabbli għall-
eżattezza u l-kompletezza tad-dejta 
pprovduta mill-passiġġieri, ħlief meta ma 
jkunux taw attenzjoni raġonevoli biex 
jiżguraw li d-dejta miġbura mill-
passiġġieri kienet eżatta u korretta.

Or. en
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Emenda 309
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 a. L-Istati Membri m’għandhomx 
jeħtieġu li t-trasportaturi bl-ajru jiġbru 
kwalunkwe dejta tal-PNR li t-trasportaturi 
bl-ajru ma jiġbrux diġà. It-trasportaturi 
bl-ajru m’għandhom jittrasferixxu l-ebda 
dejta tal-PNR oħra għajr dik definita fl-
Artikolu 2(c) u speċifikata fl-Anness. It-
trasportaturi bl-ajru għandhom jieħdu 
kull prekawzjoni raġonevoli biex jiżguraw 
li d-dejta miġbura mill-passiġġieri hija 
eżatta u korretta; fejn jinstab li dan 
mhuwiex il-każ, it-trasportatur bl-ajru 
jista’ jinżamm responsabbli.

Or. en

Emenda 310
Véronique Mathieu

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Meta t-titjira għandha l-kodiċi 
kondiviż bejn trasportatur bl-ajru wieħed 
jew aktar, l-obbligu għat-trasferiment tad-
dejta tal-PNR tal-passiġġieri kollha fuq it-
titjira jkun fuq it-trasportatur bl-ajru li 
jopera t-titjira. Fejn it-titjira Komunitarja 
barra mill-Unjoni jkollha waqfa waħda 
jew aktar fl-ajruporti ta’ Stati Membri 
differenti, it-trasportaturi għandhom 
jitrasferixxu d-dejta tal-PNR tal-
passiġġieri kollha lill-Unitajiet tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri tal-
Istati Membri kkonċernati. Dawn 
għandhom jagħmlu dan ukoll meta titjira 
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ġewwa l-Unjoni jkollha waqfa waħda jew 
aktar fl-ajruporti ta’ Stati Membri 
differenti.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tippermetti li jiġu ppreċiżati t-termini tat-trasferiment tad-dejta tal-PNR f’każ 
ta’ diversi trasportaturi jew meta t-titjira jkollha waqfa.

Emenda 311
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-trasportaturi bl-ajru għandhom 
jittrasferixxu d-dejta tal-PNR permezz ta’ 
mezzi elettroniċi bl-użu ta’ protokolli 
komuni u formati aċċettati tad-dejta li 
għandhom ikunu adottati skont il-
proċedura tal-Artikoli 13 u 14 jew, fil-każ 
ta’ falliment tekniku, permezz ta’ 
kwalunkwe mezz xieraq ieħor li jiżgura 
livell xieraq ta’ sigurtà tad-dejta:

2. It-trasportaturi bl-ajru għandhom 
jittrasferixxu d-dejta tal-PNR permezz ta’ 
mezzi elettroniċi bl-użu ta’ protokolli 
komuni u formati aċċettati tad-dejta li 
għandhom ikunu adottati skont il-
proċedura tal-Artikoli 13 u 14 jew, fil-każ 
ta’ falliment tekniku tat-trasportaturi bl-
ajru, permezz ta’ kwalunkwe mezz xieraq 
ieħor li jiżgura livell xieraq ta’ sigurtà tad-
dejta:

Or. en

Emenda        312
Ioan Enciu
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-trasportaturi bl- għandhom 
jittrasferixxu d-dejta tal-PNR permezz ta’ 
mezzi elettroniċi bl-użu ta’ protokolli 
komuni u formati aċċettati tad-dejta li 
għandhom ikunu adottati skont il-

2. It-trasportaturi tal-ajru għandhom 
jittrasferixxu d-dejta tal-PNR permezz ta’ 
mezzi elettroniċi sikuri bl-użu ta’ 
protokolli komuni u formati aċċettati tad-
dejta li għandhom ikunu adottati skont il-
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proċedura tal-Artikoli 13 u 14 jew, fil-każ 
ta’ falliment tekniku, permezz ta’ 
kwalunkwe mezz xieraq ieħor li jiżgura 
livell xieraq ta’ sigurtà tad-dejta:

proċedura tal-Artikoli 13 u 14 jew, fil-każ 
ta’ falliment tekniku, permezz ta’ 
kwalunkwe mezz xieraq ieħor li jiżgura 
livell xieraq ta’ sigurtà tad-dejta:

Or. ro

Emenda 313
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-trasportaturi bl-ajru għandhom 
jittrasferixxu d-dejta tal-PNR permezz ta’ 
mezzi elettroniċi bl-użu ta’ protokolli 
komuni u formati aċċettati tad-dejta li 
għandhom ikunu adottati skont il-
proċedura tal-Artikoli 13 u 14 jew, fil-każ 
ta’ falliment tekniku, permezz ta’ 
kwalunkwe mezz xieraq ieħor li jiżgura 
livell xieraq ta’ sigurtà tad-dejta:

2. It-trasportaturi bl-ajru għandhom 
jittrasferixxu d-dejta tal-PNR permezz ta’ 
mezzi elettroniċi bl-użu ta’ protokolli 
komuni u formati aċċettati tad-dejta li 
għandhom ikunu adottati skont il-
proċedura tal-Artikoli 13 u 14 jew, fil-każ 
ta’ falliment tekniku tat-trasportaturi bl-
ajru, permezz ta’ kwalunkwe mezz xieraq 
ieħor li jiżgura livell xieraq ta’ sigurtà tad-
dejta:

Or. en

Emenda 314
Véronique Mathieu

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – il-parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-trasportaturi bl-ajru għandhom 
jittrasferixxu d-dejta tal-PNR permezz ta’ 
mezzi elettroniċi bl-użu ta’ protokolli 
komuni u formati aċċettati tad-dejta li 
għandhom ikunu adottati skont il-

2. It-trasportaturi bl-ajru għandhom 
jittrasferixxu d-dejta tal-PNR permezz ta’ 
mezzi elettroniċi bl-użu ta’ protokolli 
komuni u formati aċċettati tad-dejta li 
għandhom ikunu adottati skont il-
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proċedura tal-Artikoli 13 u 14 jew, fil-każ 
ta’ falliment tekniku, permezz ta’ 
kwalunkwe mezz xieraq ieħor li jiżgura 
livell xieraq ta’ sigurtà tad-dejta:

proċedura tal-Artikoli 13 u 14 jew, fil-każ 
ta’ falliment tekniku, permezz ta’ 
kwalunkwe mezz xieraq ieħor li jiżgura 
livell xieraq ta’ sigurtà tad-dejta
b’kunsiderazzjoni għal-linji gwida tal-
Organizzazzjoni għall-Avjazzjoni Ċivili 
Internazzjonali (ICAO):

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat ċertu livell ta’ koerenza mal-istandards internazzjonali, huwa importanti li 
jiġi ppreċiżat li l-protokolli u l-formati li ser jintużaw se jqisu r-rakkomandazzjonijiet 
rikonoxxuti fil-livell internazzjonali.

Emenda 315
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-trasportaturi bl-ajru għandhom 
jittrasferixxu d-dejta tal-PNR permezz ta’ 
mezzi elettroniċi bl-użu ta’ protokolli 
komuni u formati aċċettati tad-dejta li 
għandhom ikunu adottati skont il-
proċedura tal-Artikoli 13 u 14 jew, fil-każ 
ta’ falliment tekniku, permezz ta’ 
kwalunkwe mezz xieraq ieħor li jiżgura 
livell xieraq ta’ sigurtà tad-dejta:

2. It-trasportaturi bl-ajru għandhom 
jittrasferixxu d-dejta tal-PNR ta’ titjiriet 
internazzjonali mmirati permezz ta’ mezzi 
elettroniċi bl-użu ta’ protokolli komuni u 
formati aċċettati tad-dejta li għandhom 
ikunu adottati skont il-proċedura tal-
Artikoli 13 u 14 jew, fil-każ ta’ falliment 
tekniku, permezz ta’ kwalunkwe mezz 
xieraq ieħor li jiżgura livell xieraq ta’ 
sigurtà tad-dejta:

Or. en

Emenda 316
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 24 sa 48 siegħa qabel il-ħin skedat għat-
tluq tat-titjira;

(a) darba 24 sa 48 siegħa qabel il-ħin 
skedat għat-tluq tat-titjira;

Or. en

Emenda 317
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) minnufih wara l-għeluq tat-titjira, 
jiġifieri hekk kif il-passiġġieri jkunu telgħu 
fuq l-inġenju tal- lesti għat-tluq u ma jkunx 
għadu possibbli li jitilgħu aktar passiġġieri 
abbord.

(b) darba minnufih wara l-għeluq tat-
titjira, jiġifieri hekk kif il-passiġġieri jkunu 
telgħu fuq l-inġenju tal- lesti għat-tluq u 
ma jkunx għadu possibbli li jitilgħu aktar 
passiġġieri abbord.

Or. en

Emenda 318
Tanja Fajon

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – sottoparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk it-titjira ma titlaqx minħabba force 
majeure u l-kanċellazzjoni tal-ivjaġġar, 
id-dejta tal-PNR li ġiet ittrasferita lill-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri għandha tiġi mħassra 
minnufih. 

Or. en
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Emenda 319
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri jistgħu jippermettu t-
trasportaturi bl-ajru jillimitaw it-
trasferiment msemmi fil-punt (b) tal-
paragrafu 2 għall-aġġornamenti tat-
trasferiment imsemmi fil-punt (a) tal-
paragrafu 2.

3. L-Istati Membri għandhom jippermettu 
t-trasportaturi bl-ajru jillimitaw it-
trasferiment msemmi fil-punt (b) tal-
paragrafu 2 għall-aġġornamenti tat-
trasferiment imsemmi fil-punt (a) tal-
paragrafu 2.

Or. en

Emenda 320
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri jistgħu jippermettu t-
trasportaturi bl- jillimitaw it-trasferiment 
msemmi fil-punt (b) tal-paragrafu 2 għall-
aġġornamenti tat-trasferiment imsemmi fil-
punt (a) tal-paragrafu 2.

3. L-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri tista’ tippermetti lit-
trasportaturi tal-ajru jillimitaw it-
trasferiment imsemmi fil-punt (b) tal-
paragrafu 2 għall-aġġornamenti tat-
trasferiment imsemmi fil-punt (a) tal-
paragrafu 2.

Or. de

Emenda 321
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri jistgħu jippermettu t- 3. L-Istati Membri għandhom jippermettu 



AM\897635MT.doc 73/175 PE486.159v01-00

MT

trasportaturi bl-ajru jillimitaw it-
trasferiment msemmi fil-punt (b) tal-
paragrafu 2 għall-aġġornamenti tat-
trasferiment imsemmi fil-punt (a) tal-
paragrafu 2.

t-trasportaturi bl-ajru jillimitaw it-
trasferiment msemmi fil-punt (b) tal-
paragrafu 2 għall-aġġornamenti tat-
trasferiment imsemmi fil-punt (a) tal-
paragrafu 2.

Or. en

Emenda 322
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fuq bażi ta' każ b'każ, fuq talba tal-Unità 
tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri skont 
il-liġi nazzjonali, it-trasportaturi bl-ajru
għandhom jittrasferixxu d-dejta tal-PNR 
fejn ikun meħtieġ aċċess aktar kmieni minn 
dak imsemmi fil-punt (a) tal-paragrafu 2 
biex jassistu fit-tweġiba għal theddid 
speċifiku u reali marbut ma' reati 
terroristiċi jew delitti serji.

4. Fuq bażi ta' każ b'każ, fuq talba tal-Unità 
tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri skont 
il-liġi nazzjonali u soġġetta għal 
awtorizzazzjoni ġudizzjarja minn qabel, it-
trasportaturi bl-ajru għandhom 
jittrasferixxu d-dejta tal-PNR fejn ikun 
meħtieġ aċċess aktar kmieni minn dak 
imsemmi fil-punt (a) tal-paragrafu 2 biex 
jassistu fit-tweġiba għal theddid speċifiku, 
reali u imminenti marbut ma' reati 
terroristiċi jew delitti transnazzjonali serji.

Or. en

Emenda 323
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fuq bażi ta' każ b'każ, fuq talba tal-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri skont il-liġi nazzjonali, it-
trasportaturi bl- għandhom jittrasferixxu 
d-dejta tal-PNR fejn ikun meħtieġ aċċess 
aktar kmieni minn dak imsemmi fil-

4. Fuq bażi ta' każ b'każ, fuq talba tal-
awtoritajiet kompetenti ta’ Stat Membru
skont il-liġi nazzjonali, it-trasportaturi tal-
ajru għandhom jittrasferixxu d-dejta tal-
PNR lill-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri fejn fl-opinjoni ta’ Stat 
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punt (a) tal-paragrafu 2 biex jassistu fit-
tweġiba għal theddid speċifiku u reali 
marbut ma' reati terroristiċi jew delitti serji.

Membru, ikun meħtieġ aċċess aktar kmieni 
minn dak imsemmi fil-punt (a) tal-
paragrafu 2 biex jassistu fit-tweġiba għal 
theddid speċifiku u reali marbut ma' reati 
terroristiċi jew delitti serji.

Or. de

Emenda 324
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fuq bażi ta' każ b'każ, fuq talba tal-Unità 
tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri skont 
il-liġi nazzjonali, it-trasportaturi bl-ajru
għandhom jittrasferixxu d-dejta tal-PNR 
fejn ikun meħtieġ aċċess aktar kmieni minn 
dak imsemmi fil-punt (a) tal-paragrafu 2 
biex jassistu fit-tweġiba għal theddid 
speċifiku u reali marbut ma' reati 
terroristiċi jew delitti serji.

4. Fuq bażi ta' każ b'każ, fuq talba tal-Unità 
tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri skont 
il-liġi nazzjonali, it-trasportaturi bl-ajru
għandhom jittrasferixxu d-dejta tal-PNR 
fejn ikun meħtieġ aċċess aktar kmieni minn 
dak imsemmi fil-punt (a) tal-paragrafu 2 
biex jassistu fit-tweġiba għal theddid 
speċifiku u reali marbut ma' reati 
terroristiċi jew delitti transnazzjonali serji.
(Din l-emenda tapplika fit-test kollu)

Or. en

Emenda 325
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fuq bażi ta' każ b'każ, fuq talba tal-Unità 
tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri skont 
il-liġi nazzjonali, it-trasportaturi bl-ajru
għandhom jittrasferixxu d-dejta tal-PNR 
fejn ikun meħtieġ aċċess aktar kmieni minn 
dak imsemmi fil-punt (a) tal-paragrafu 2 
biex jassistu fit-tweġiba għal theddid 

4. Fuq bażi ta' każ b'każ, fuq talba tal-Unità 
tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri skont 
il-liġi nazzjonali, it-trasportaturi bl-ajru
għandhom jittrasferixxu d-dejta tal-PNR 
fejn ikun meħtieġ aċċess aktar kmieni minn 
dak imsemmi fil-punt (a) tal-paragrafu 2 
biex jassistu fit-tweġiba għal theddid 
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speċifiku u reali marbut ma' reati 
terroristiċi jew delitti serji.

speċifiku u reali marbut ma' reati 
terroristiċi.

Or. en

Emenda 326
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fuq bażi ta' każ b'każ, fuq talba tal-Unità 
tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri skont 
il-liġi nazzjonali, it-trasportaturi bl-ajru
għandhom jittrasferixxu d-dejta tal-PNR 
fejn ikun meħtieġ aċċess aktar kmieni minn 
dak imsemmi fil-punt (a) tal-paragrafu 2 
biex jassistu fit-tweġiba għal theddid 
speċifiku u reali marbut ma' reati 
terroristiċi jew delitti serji.

4. Fuq bażi ta' każ b'każ, fuq talba tal-Unità 
tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri skont 
il-liġi nazzjonali, it-trasportaturi bl-ajru
għandhom jittrasferixxu d-dejta tal-PNR 
fejn ikun meħtieġ aċċess aktar kmieni minn 
dak imsemmi fil-punt (a) tal-paragrafu 2 
biex jassistu fit-tweġiba għal theddid 
speċifiku u reali marbut ma' reati 
terroristiċi jew delitti transnazzjonali serji.

Or. en

Emenda 327
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 7 imħassar
Skambju ta’ informazzjoni 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
fir-rigward ta’ persuni identifikati mill-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri skont l-Artikolu 4(2)(a) u (b), 
ir-riżultat tal-iproċessar tad-dejta tal-PNR 
huwa trażmess minn dik l-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri lill-
Unitajiet tal-Informazzjoni dwar il-
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Passiġġieri meta l-Unità tal-Informazzjoni 
dwar il-Passiġġieri tal-ewwel tikkunsidra 
tali trasferiment meħtieġ għall-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni 
u l-prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi jew 
delitti serji. L-Unitajiet tal-Informazzjoni 
dwar il-Passiġġieri tal-Istati Membri 
riċeventi għandhom jittrażmettu tali dejta 
tal-PNR jew ir-riżultat tal-ipproċessar tad-
dejta tal-PNR lill-awtoritajiet kompetenti 
rilevanti tagħhom. 
2. L-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri ta’ Stat Membru 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(1), u, jekk ikun hemm 
bżonn, anke r-riżultat tal-ipproċessar tad-
dejta tal-PNR. It-talba għal tali dejta tista’ 
tkun ibbażata fuq kwalunkwe waħda jew 
kombinazzjoni ta’ elementi tad-dejta, kif 
meqjusa meħtieġa mill-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri li qed 
tagħmel it-talba għal każ speċifiku għall-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni 
u l-prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi jew 
delitti serji. L-Unitajiet tal-Informazzjoni 
dwar il-Passiġġieri għandhom jipprovdu 
d-dejta mitluba hekk kif tkun prattikabbli 
u għandhom jipprovdu wkoll ir-riżultat 
tal-ipproċessar tad-dejta tal-PNR, jekk 
ikun diġà tħejja skont l-Artikolu 4(2)(a).
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-
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Passiġġieri ta' Stat 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.
4. Huwa biss f'dawk il-każijiet fejn ikun 
hemm il-ħtieġa għall-prevenzjoni ta' 
theddida imminenti u serja għas-sigurtà 
pubblika li l-awtoritajiet kompetenti ta' 
Stat Membru jistgħu jitolbu direttament 
lill-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri ta’ kwalunkwe Stat Membru 
ieħor biex tipprovdihom bid-dejta tal-PNR 
li tinżamm fid-database ta’ din tal-aħħar 
skont l-Artikolu 9(1) and (2). Dawn it-
talbiet għandhom ikunu relatati ma’ 
investigazzjoni jew prosekuzzjon speċifika 
ta’ reati terroristiċi jew delitti serji u 
għandhom ikunu raġunati. L-Unitajiet 
tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
għandhom iwieġbu għal dawn it-talbiet 
bħala kwistjoni ta' prijorità. Fil-każijiet l-
oħra kollha l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jgħaddu t-talbiet tagħhom 
mingħand l-Unità tal-Informazzjoni dwar 
il-Passiġġieri tal-Istat Membru tagħhom 
stess.
5. Eċċezzjonalment, meta jkun hemm 
bżonn aċċess kmieni bħala tweġiba għal 
theddida speċifika u reali dwar reati 
terroristiċi jew delitti serji, l-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri ta’ Stat 
Membru għandu jkollha d-dritt li titlob 
lill-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri ta’ Stat Membru ieħor biex 
tipprovdilha dejta tal-PNR tat-titjiriet li 
jinżlu fi jew li jitilqu mit-territorju ta' din 
tal-aħħar fi kwalunkwe ħin.
6. L-iskambju tal-informazzjoni taħt dan 
l-Artikolu jista’ jsir bl-użu tal-mezzi 
eżistenti għall-kooperazzjoni tal-infurzar 
tal-liġi internazzjonali. Il-lingwa użata 
għat-talba u l-iskambju tal-informazzjoni 
għandha tkun waħda applikabbli għall-
mezz użat. Meta jagħmlu n-notifiki 
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tagħhom skont l-Artikolu 3(3), l-Istati 
Membri għandhom ukoll jinfurmaw il-
Kummissjoni bid-dettalji tal-kuntatti, lil 
min jistgħu jintbagħtu t-talbiet f’każ ta’ 
urġenza. Il-Kummissjoni għandha 
tikkomunika n-notifiki riċevuti lill-Istati 
Membri.

Or. en

Emenda 328
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
fir-rigward ta’ persuni identifikati mill-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
skont l-Artikolu 4(2)(a) u (b), ir-riżultat 
tal-iproċessar tad-dejta tal-PNR huwa 
trażmess minn dik l-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri lill-
Unitajiet tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri meta l-Unità tal-Informazzjoni 
dwar il-Passiġġieri tal-ewwel tikkunsidra 
tali trasferiment meħtieġ għall-prevenzjoni, 
l-iskoperta, l-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi jew delitti 
serji. L-Unitajiet tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri tal-Istati Membri riċeventi 
għandhom jittrażmettu tali dejta tal-PNR 
jew ir-riżultat tal-ipproċessar tad-dejta tal-
PNR lill-awtoritajiet kompetenti rilevanti 
tagħhom.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
fir-rigward ta’ persuni identifikati mill-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
skont l-Artikolu 4(2), ir-riżultat tal-
iproċessar tad-dejta tal-PNR huwa 
trażmess minn dik l-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri lill-
Unitajiet tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri meta l-Unità tal-Informazzjoni
dwar il-Passiġġieri tal-ewwel tikkunsidra 
tali trasferiment meħtieġ għall-prevenzjoni, 
l-iskoperta, l-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi jew delitti 
transnazzjonali serji. L-Unitajiet tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri tal-Istati 
Membri riċeventi għandhom jittrażmettu 
tali dejta tal-PNR jew ir-riżultat tal-
ipproċessar tad-dejta tal-PNR lill-
awtoritajiet kompetenti rilevanti tagħhom.

Or. en

Emenda 329
Axel Voss
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Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li,
fir-rigward ta’ persuni identifikati mill-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
skont l-Artikolu 4(2)(a) u (b), ir-riżultat tal-
iproċessar tad-dejta tal-PNR huwa 
trażmess minn dik l-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri lill-
Unitajiet tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri meta l-Unità tal-Informazzjoni 
dwar il-Passiġġieri tal-ewwel tikkunsidra
tali trasferiment meħtieġ għall-prevenzjoni, 
l-iskoperta, l-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi jew delitti 
serji. L-Unitajiet tal-Informazzjoni dwar 
il-Passiġġieri tal-Istati Membri riċeventi 
għandhom jittrażmettu tali dejta tal-PNR 
jew ir-riżultat tal-ipproċessar tad-dejta tal-
PNR lill-awtoritajiet kompetenti rilevanti 
tagħhom.

1. Fir-rigward ta’ persuni identifikati mill-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
skont l-Artikolu 4(2)(a) u (b), ir-riżultat tal-
ipproċessar tad-dejta tal-PNR huwa
trażmess mill-Unità tal-Informazzjoni 
dwar il-Passiġġieri lill-awtoritajiet 
kompetenti rilevanti tal-Istati Membri
meta l-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri tal-ewwel tikkonkludi li tali 
trasferiment hu meħtieġ għall-prevenzjoni, 
l-iskoperta, l-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi jew delitti 
serji. 

Or. de

Emenda 330
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
fir-rigward ta’ persuni identifikati mill-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
skont l-Artikolu 4(2)(a) u (b), ir-riżultat tal-
iproċessar tad-dejta tal-PNR huwa 
trażmess minn dik l-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri lill-
Unitajiet tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri meta l-Unità tal-Informazzjoni 
dwar il-Passiġġieri tal-ewwel tikkunsidra 
tali trasferiment meħtieġ għall-prevenzjoni, 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
fir-rigward ta’ persuni identifikati mill-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
skont l-Artikolu 4(2)(a) u (b), ir-riżultat tal-
iproċessar tad-dejta tal-PNR huwa 
trażmess minn dik l-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri lill-
Unitajiet tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri meta l-Unità tal-Informazzjoni 
dwar il-Passiġġieri tal-ewwel tikkunsidra 
tali trasferiment meħtieġ għall-prevenzjoni, 
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l-iskoperta, l-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi jew delitti 
serji. L-Unitajiet tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri tal-Istati Membri riċeventi 
għandhom jittrażmettu tali dejta tal-PNR 
jew ir-riżultat tal-ipproċessar tad-dejta tal-
PNR lill-awtoritajiet kompetenti rilevanti 
tagħhom.

l-iskoperta, l-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi. L-
Unitajiet tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri tal-Istati Membri riċeventi 
għandhom jittrażmettu tali dejta tal-PNR 
jew ir-riżultat tal-ipproċessar tad-dejta tal-
PNR lill-awtoritajiet kompetenti rilevanti 
tagħhom.

Or. en

Emenda 331
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
fir-rigward ta’ persuni identifikati mill-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
skont l-Artikolu 4(2)(a) u (b), ir-riżultat 
tal-iproċessar tad-dejta tal-PNR huwa 
trażmess minn dik l-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri lill-
Unitajiet tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri meta l-Unità tal-Informazzjoni 
dwar il-Passiġġieri tal-ewwel tikkunsidra 
tali trasferiment meħtieġ għall-prevenzjoni, 
l-iskoperta, l-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi jew delitti 
serji. L-Unitajiet tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri tal-Istati Membri riċeventi 
għandhom jittrażmettu tali dejta tal-PNR 
jew ir-riżultat tal-ipproċessar tad-dejta tal-
PNR lill-awtoritajiet kompetenti rilevanti 
tagħhom.

1L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
fir-rigward ta’ persuni identifikati mill-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
skont l-Artikolu 4(2)(b), ir-riżultat tal-
iproċessar tad-dejta tal-PNR huwa 
trażmess minn dik l-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri lill-
Unitajiet tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri meta l-Unità tal-Informazzjoni 
dwar il-Passiġġieri tal-ewwel tikkunsidra 
tali trasferiment meħtieġ għall-prevenzjoni, 
l-iskoperta, l-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi jew delitti 
transnazzjonali serji. Dawn it-
trasferimenti għandhom jiġu llimitati 
b’mod strett għad-dejta meħtieġa f’każ 
speċifiku għall-prevenzjoni, l-iskoperta, l-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi jew delitti transnazzjonali serji 
u għandhom jiġu ġġustifikati bil-miktub.
L-Unitajiet tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri tal-Istati Membri riċeventi 
għandhom jittrażmettu tali dejta tal-PNR 
jew ir-riżultat tal-ipproċessar tad-dejta tal-
PNR lill-awtoritajiet kompetenti rilevanti 
tagħhom.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dejta personali tal-passiġġieri kollha bl-ajru m’għandhiex tiġi skambjata b’rutina. L-
iskambju tad-dejta għandu jiġi llimitat b’mod strett, relatat ma’ każ speċifiku ta’ prevenzjoni, 
skoperta, investigazzjoni jew prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi u t-talbiet għandhom jiġu 
ġġustifikati bil-miktub biex tiġi permessa l-verifika.

Emenda 332
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
fir-rigward ta’ persuni identifikati mill-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
skont l-Artikolu 4(2)(a) u (b), ir-riżultat 
tal-iproċessar tad-dejta tal-PNR huwa 
trażmess minn dik l-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri lill-
Unitajiet tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri meta l-Unità tal-Informazzjoni 
dwar il-Passiġġieri tal-ewwel tikkunsidra 
tali trasferiment meħtieġ għall-prevenzjoni, 
l-iskoperta, l-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi jew delitti 
serji. L-Unitajiet tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri tal-Istati Membri riċeventi 
għandhom jittrażmettu tali dejta tal-PNR 
jew ir-riżultat tal-ipproċessar tad-dejta tal-
PNR lill-awtoritajiet kompetenti rilevanti 
tagħhom.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
fir-rigward ta’ persuni identifikati mill-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
skont l-Artikolu 4(2)(b), ir-riżultat tal-
iproċessar tad-dejta tal-PNR huwa 
trażmess minn dik l-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri lill-
Unitajiet tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri meta l-Unità tal-Informazzjoni 
dwar il-Passiġġieri tal-ewwel tikkunsidra 
tali trasferiment meħtieġ għall-prevenzjoni, 
l-iskoperta, l-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi jew delitti 
transnazzjonali serji.

Dawn it-trasferimenti għandhom jiġu 
llimitati b’mod strett għad-dejta meħtieġa 
f’każijiet speċifiċi għall-prevenzjoni, l-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi jew delitti transnazzjonali serji 
u għandhom jiġu ġġustifikati bil-miktub.
L-Unitajiet tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri tal-Istati Membri riċeventi 
għandhom jittrażmettu tali dejta tal-PNR 
jew ir-riżultat tal-ipproċessar tad-dejta tal-
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PNR lill-awtoritajiet kompetenti rilevanti 
tagħhom.

Or. en

Emenda 333
Hubert Pirker, Frank Engel

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li,
fir-rigward ta’ persuni identifikati mill-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
skont l-Artikolu 4(2)(a) u (b), ir-riżultat tal-
iproċessar tad-dejta tal-PNR huwa 
trażmess minn dik l-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri lill-
Unitajiet tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri meta l-Unità tal-Informazzjoni 
dwar il-Passiġġieri tal-ewwel tikkunsidra
tali trasferiment meħtieġ għall-prevenzjoni, 
l-iskoperta, l-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi jew delitti 
serji. L-Unitajiet tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri tal-Istati Membri riċeventi 
għandhom jittrażmettu tali dejta tal-PNR 
jew ir-riżultat tal-ipproċessar tad-dejta tal-
PNR lill-awtoritajiet kompetenti rilevanti 
tagħhom.

1. Fir-rigward ta’ persuni identifikati mill-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
skont l-Artikolu 4(2)(a) u (b), ir-riżultat tal-
ipproċessar tad-dejta tal-PNR huwa
trażmess minn dik l-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri lill-
Unitajiet tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri ta’ Stati Membri oħra kif ukoll 
lill-Europol skont ir-rekwiżiti tad-
Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/371/ĠAI tas-6 
ta’ April 2009 u irrispettivament minn 
jekk l-Europol taġixxix bħala aġenzija 
ċentrali fis-sens tal-Artikolu 3 jew le, meta 
l-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri tal-ewwel tikkonkludi li tali 
trasferiment hu meħtieġ għall-prevenzjoni, 
l-iskoperta, l-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi jew delitti 
serji. L-Unitajiet tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri tal-Istati Membri riċeventi 
għandhom jittrażmettu tali dejta tal-PNR 
jew ir-riżultat tal-ipproċessar tad-dejta tal-
PNR lill-awtoritajiet kompetenti rilevanti 
tagħhom.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Europol għandha l-għan li tappoġġja lill-Istati Membri fil-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-
kriminalità organizzata, it-terroriżmu u għamliet oħra ta’ kriminalità serja. Sabiex ikun jista’ 
jintlaħaq dan l-għan fil-qafas tar-responsabbiltajiet tiegħu skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 
2009/371/ĠAI li tistabbilixxi l-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija, l-Europol għandu wkoll 
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jagħmel disponibbli r-riżultati tal-ipproċessar tad-dejta tal-PNR mill-Unità tal-Informazzjoni 
dwar il-Passiġġieri rilevanti fis-sens ta’ din id-Direttiva, irrispettivament minn  jekk l-
aġenzija hijiex uffiċċju ċentrali fis-sens tal-Artikolu 3 jew le.

Emenda 334
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. 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(1), u, jekk ikun hemm bżonn, 
anke r-riżultat tal-ipproċessar tad-dejta tal-
PNR. It-talba għal tali dejta tista’ tkun 
ibbażata fuq kwalunkwe waħda jew 
kombinazzjoni ta’ elementi tad-dejta, kif 
meqjusa meħtieġa mill-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri li qed 
tagħmel it-talba għal każ speċifiku  għall-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni
u l-prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi jew 
delitti serji. L-Unitajiet tal-Informazzjoni 
dwar il-Passiġġieri għandhom jipprovdu d-
dejta mitluba hekk kif tkun prattikabbli u 
għandhom jipprovdu wkoll ir-riżultat tal-
ipproċessar tad-dejta tal-PNR, jekk ikun 
diġà tħejja skont l-Artikolu 4(2)(a).

2. 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(1), u, jekk ikun hemm bżonn, 
anke r-riżultat tal-ipproċessar tad-dejta tal-
PNR. It-talba għal tali dejta tista’ tkun 
ibbażata fuq kwalunkwe waħda jew 
kombinazzjoni ta’ elementi tad-dejta, kif 
meqjusa meħtieġa mill-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri li qed 
tagħmel it-talba għal każ speċifiku għall-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni relatat 
ma’ reati terroristiċi jew delitti 
transnazzjonali serji. L-Unitajiet tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
għandhom jipprovdu d-dejta mitluba hekk 
kif tkun prattikabbli u għandhom jipprovdu 
wkoll ir-riżultat tal-ipproċessar tad-dejta 
tal-PNR, jekk ikun diġà tħejja skont l-
Artikolu 4(2)(a) u (b).

Or. en

Emenda 335
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. 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(1), u, jekk ikun hemm bżonn, 
anke r-riżultat tal-ipproċessar tad-dejta tal-
PNR. It-talba għal tali dejta tista’ tkun 
ibbażata fuq kwalunkwe waħda jew 
kombinazzjoni ta’ elementi tad-dejta, kif 
meqjusa meħtieġa mill-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri li qed 
tagħmel it-talba għal każ speċifiku għall-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi jew 
delitti serji. L-Unitajiet tal-Informazzjoni 
dwar il-Passiġġieri għandhom jipprovdu 
d-dejta mitluba hekk kif tkun prattikabbli
u għandhom jipprovdu wkoll ir-riżultat tal-
ipproċessar tad-dejta tal-PNR, jekk ikun 
diġà tħejja skont l-Artikolu 4(2)(a).

2. L-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat 
Membru għandu jkollhom id-dritt li
jitolbu, jekk ikun hemm bżonn, lill-Unità 
tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri jew 
lill-awtorità kompetenti ta' kwalunkwe Stat 
Membru ieħor li rċevew dejta tal-PNR
biex tipprovdilhom ir-riżultat tal-
ipproċessar tad-dejta tal-PNR skont 
paragrafu 1. It-talba għal tali dejta tista’ 
tkun ibbażata fuq kwalunkwe waħda jew 
kombinazzjoni ta’ elementi tad-dejta, kif 
meqjusa meħtieġa mill-awtorità li qed 
tagħmel it-talba għal każ speċifiku għall-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi jew 
delitti serji. L-iskambju ta’ informazzjoni 
għandu jseħħ immedjatament; dan 
japplika wkoll għar-riżultat tal-ipproċessar 
tad-dejta tal-PNR, jekk ikun diġà tħejja 
skont l-Artikolu 4(2)(a).

Or. de

Emenda 336
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. 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(1), u, jekk ikun hemm bżonn, 
anke r-riżultat tal-ipproċessar tad-dejta tal-

2. 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(1), u, jekk ikun hemm bżonn, 
anke r-riżultat tal-ipproċessar tad-dejta tal-
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PNR. It-talba għal tali dejta tista’ tkun 
ibbażata fuq kwalunkwe waħda jew 
kombinazzjoni ta’ elementi tad-dejta, kif 
meqjusa meħtieġa mill-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri li qed 
tagħmel it-talba għal każ speċifiku għall-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi jew 
delitti serji. L-Unitajiet tal-Informazzjoni 
dwar il-Passiġġieri għandhom jipprovdu d-
dejta mitluba hekk kif tkun prattikabbli u 
għandhom jipprovdu wkoll ir-riżultat tal-
ipproċessar tad-dejta tal-PNR, jekk ikun 
diġà tħejja skont l-Artikolu 4(2)(a).

PNR. It-talba għal tali dejta tista’ tkun 
ibbażata fuq kwalunkwe waħda jew 
kombinazzjoni ta’ elementi tad-dejta, kif 
meqjusa meħtieġa mill-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri li qed 
tagħmel it-talba għal każ speċifiku għall-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi. L-
Unitajiet tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri għandhom jipprovdu d-dejta 
mitluba hekk kif tkun prattikabbli u 
għandhom jipprovdu wkoll ir-riżultat tal-
ipproċessar tad-dejta tal-PNR, jekk ikun 
diġà tħejja skont l-Artikolu4(2)(a) u (b).

Or. en

Emenda 337
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. 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(1), u, jekk ikun hemm bżonn, 
anke r-riżultat tal-ipproċessar tad-dejta tal-
PNR. It-talba għal tali dejta tista’ tkun 
ibbażata fuq kwalunkwe waħda jew 
kombinazzjoni ta’ elementi tad-dejta, kif 
meqjusa meħtieġa mill-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri li qed 
tagħmel it-talba għal każ speċifiku għall-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi jew 
delitti serji. L-Unitajiet tal-Informazzjoni 
dwar il-Passiġġieri għandhom jipprovdu d-
dejta mitluba hekk kif tkun prattikabbli u 
għandhom jipprovdu wkoll ir-riżultat tal-

2. 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(1), u, jekk ikun hemm bżonn, 
anke r-riżultat tal-ipproċessar tad-dejta tal-
PNR. It-talba għal tali dejta għandha tiġi 
llimitata b’mod strett għad-dejta meħtieġa 
fil-każ speċifiku. Tista’ tkun ibbażata fuq 
kwalunkwe waħda jew kombinazzjoni ta’ 
elementi tad-dejta, kif meqjusa meħtieġa 
mill-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri li qed tagħmel it-talba għal każ 
speċifiku għall-prevenzjoni, l-iskoperta, l-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi jew delitti transnazzjonali serji 
u għandha tiġi ġġustifikata bil-miktub. L-
Unitajiet tal-Informazzjoni dwar il-
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ipproċessar tad-dejta tal-PNR, jekk ikun 
diġà tħejja skont l-Artikolu 4(2)(a).

Passiġġieri għandhom jipprovdu d-dejta 
mitluba hekk kif tkun prattikabbli u 
għandhom jipprovdu wkoll ir-riżultat tal-
ipproċessar tad-dejta tal-PNR, jekk ikun 
diġà tħejja skont l-Artikolu 4(2)(b).

Or. en

Emenda 338
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. 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(1), u, jekk ikun hemm bżonn, 
anke r-riżultat tal-ipproċessar tad-dejta tal-
PNR. It-talba għal tali dejta tista’ tkun 
ibbażata fuq kwalunkwe waħda jew 
kombinazzjoni ta’ elementi tad-dejta, kif 
meqjusa meħtieġa mill-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri li qed 
tagħmel it-talba għal każ speċifiku għall-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi jew 
delitti serji. L-Unitajiet tal-Informazzjoni 
dwar il-Passiġġieri għandhom jipprovdu d-
dejta mitluba hekk kif tkun prattikabbli u 
għandhom jipprovdu wkoll ir-riżultat tal-
ipproċessar tad-dejta tal-PNR, jekk ikun 
diġà tħejja skont l-Artikolu 4(2)(a).

2. 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(1), u, jekk ikun hemm bżonn, 
anke r-riżultat tal-ipproċessar tad-dejta tal-
PNR. It-talba għal tali dejta għandha tiġi 
llimitata b’mod strett għad-dejta meħtieġa 
fil-każ speċifiku. Tista’ tkun ibbażata fuq 
kwalunkwe waħda jew kombinazzjoni ta’ 
elementi tad-dejta, kif meqjusa meħtieġa 
mill-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri li qed tagħmel it-talba għal każ 
speċifiku għall-prevenzjoni, l-iskoperta, l-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi jew delitti transnazzjonali serji 
u għandha tiġi ġġustifikata bil-miktub. L-
Unitajiet tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri għandhom jipprovdu d-dejta 
mitluba hekk kif tkun prattikabbli u 
għandhom jipprovdu wkoll ir-riżultat tal-
ipproċessar tad-dejta tal-PNR, jekk ikun 
diġà tħejja skont l-Artikolu 4(2)(b).

Or. en
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Emenda 339
Hubert Pirker, Frank Engel

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. 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(1), u, jekk ikun hemm bżonn, 
anke r-riżultat tal-ipproċessar tad-dejta tal-
PNR. It-talba għal tali dejta tista’ tkun 
ibbażata fuq kwalunkwe waħda jew 
kombinazzjoni ta’ elementi tad-dejta, kif 
meqjusa meħtieġa mill-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri li qed 
tagħmel it-talba għal każ speċifiku għall-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi jew 
delitti serji. L-Unitajiet tal-Informazzjoni 
dwar il-Passiġġieri għandhom jipprovdu d-
dejta mitluba hekk kif tkun prattikabbli u 
għandhom jipprovdu wkoll ir-riżultat tal-
ipproċessar tad-dejta tal-PNR, jekk ikun 
diġà tħejja skont l-Artikolu 4(2)(a).

2. L-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri ta’ Stat Membru kif ukoll l-
Europol, skont ir-rekwiżiti stabbiliti fid-
Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/371/ĠAI tas-6 
ta’ April 2009, għandu jkollhom id-dritt li 
jitolbu, jekk ikun hemm bżonn, lill-Unità 
tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri ta' 
kwalunkwe Stat Membru ieħor biex 
tipprovdilhom id-dejta tal-PNR li tinżamm 
fid-database ta’ din tal-aħħar skont l-
Artikolu 9(1), u, jekk ikun hemm bżonn, 
anke r-riżultat tal-ipproċessar tad-dejta tal-
PNR. It-talba għal tali dejta tista’ tkun 
ibbażata fuq kwalunkwe waħda jew 
kombinazzjoni ta’ elementi tad-dejta, kif 
meqjusa meħtieġa mill-korp li qed jagħmel
it-talba għal każ speċifiku għall-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi jew 
delitti serji. L-Unitajiet tal-Informazzjoni 
dwar il-Passiġġieri għandhom jipprovdu d-
dejta mitluba hekk kif tkun prattikabbli u 
għandhom jipprovdu wkoll ir-riżultat tal-
ipproċessar tad-dejta tal-PNR, jekk ikun 
diġà tħejja skont l-Artikolu 4(2)(a).

Or. de

Emenda 340
Sophia in 't Veld

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 

3. L-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri ta’ Stat Membru għandu jkollu 
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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 
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.

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 
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 transnazzjonali serji.

Or. en

Emenda 341
Axel Voss

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 mingħajr il-ħabi ta' xi dejta biss 
f'ċirkostanzi eċċezzjonali bi tweġiba għal 
theddida speċifika jew investigazzjoni jew 
prosekuzzjoni speċifiċi relatati ma' reati 

3. L-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat 
Membru għandu jkollhom id-dritt li 
jitolbu, jekk ikun hemm bżonn, lill-
awtoritajiet kompetenti ta' kwalunkwe Stat 
Membru ieħor biex tipprovdilha skont l-
Artikolu 9(2), ir-riżultat tal-ipproċessar 
tad-dejta tal-PNR. L-awtoritajiet 
kompetenti jistgħu jitolbu aċċess għal 
dejta tal-PNR speċifika li tinżamm mill-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
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.
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terroristiċi jew delitti serji.

Or. de

Emenda 342
Carmen Romero López, Birgit Sippel

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 
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.

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 
mingħajr il-ħabi ta' xi dejta biss 
f'ċirkostanzi eċċezzjonali bi tweġiba għal 
theddida speċifika jew investigazzjoni jew 
prosekuzzjoni speċifiċi relatati ma' reati 
terroristiċi.

Or. en

Emenda 343
Jan Philipp Albrecht

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 

3. L-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri ta’ Stat Membru għandu jkollu 
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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 
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.

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 
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 transnazzjonali serji.
Tali talba għandha tiġi ġġustifikata bil-
miktub.

Or. en

Emenda 344
Martin Ehrenhauser

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 
mingħajr il-ħabi ta' xi dejta biss 
f'ċirkostanzi eċċezzjonali bi tweġiba għal 

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

theddida speċifika jew investigazzjoni jew 
prosekuzzjoni speċifiċi relatati ma' reati 
terroristiċi jew delitti transnazzjonali serji.
Tali talba għandha tiġi ġġustifikata bil-
miktub.

Or. en

Emenda 345
Hubert Pirker, Frank Engel

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 
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.

3. L-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri ta’ Stat Membru u l-Europol  
skont ir-rekwiżiti msemmija fid-Deċiżjoni 
tal-Kunsill 2009/371/ĠAI tas-6 ta’ April 
2009 għandu jkollhom id-dritt li jitolbu, 
jekk ikun hemm bżonn, lill-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri ta' 
kwalunkwe Stat Membru ieħor biex 
tipprovdilhom id-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. Il-korp li qed jagħmel it-talba jista' 
jitlob aċċess għal dejta tal-PNR speċifika li 
tinżamm mill-Unità tal-Informazzjoni dwar 
il-Passiġġieri ta' Stat 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.

Or. de

Emenda 346
Tanja Fajon
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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 
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.

3. L-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri ta’ Stat Membru jew grupp ta’ 
Stati Membri 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 
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.

Or. en

Emenda 347
Cornelia Ernst

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Huwa biss f'dawk il-każijiet fejn ikun 
hemm il-ħtieġa għall-prevenzjoni ta' 
theddida imminenti u serja għas-sigurtà 
pubblika li l-awtoritajiet kompetenti ta' 
Stat Membru jistgħu jitolbu direttament 
lill-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri ta’ kwalunkwe Stat Membru 
ieħor biex tipprovdihom bid-dejta tal-PNR 
li tinżamm fid-database ta’ din tal-aħħar 
skont l-Artikolu 9(1) and (2). Dawn it-

imħassar
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talbiet għandhom ikunu relatati ma’ 
investigazzjoni jew prosekuzzjon speċifika 
ta’ reati terroristiċi jew delitti serji u 
għandhom ikunu raġunati. L-Unitajiet 
tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
għandhom iwieġbu għal dawn it-talbiet 
bħala kwistjoni ta' prijorità. Fil-każijiet l-
oħra kollha l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jgħaddu t-talbiet tagħhom 
mingħand l-Unità tal-Informazzjoni dwar 
il-Passiġġieri tal-Istat Membru tagħhom 
stess.

Or. en

Emenda 348
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Huwa biss f'dawk il-każijiet fejn ikun 
hemm il-ħtieġa għall-prevenzjoni ta' 
theddida imminenti u serja għas-sigurtà 
pubblika li l-awtoritajiet kompetenti ta' Stat 
Membru jistgħu jitolbu direttament lill-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
ta’ kwalunkwe Stat Membru ieħor biex 
tipprovdihom bid-dejta tal-PNR li tinżamm 
fid-database ta’ din tal-aħħar skont l-
Artikolu 9(1) and (2). Dawn it-talbiet 
għandhom ikunu relatati ma’ 
investigazzjoni jew prosekuzzjon speċifika 
ta’ reati terroristiċi jew delitti serji u 
għandhom ikunu raġunati. L-Unitajiet tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
għandhom iwieġbu għal dawn it-talbiet 
bħala kwistjoni ta' prijorità. Fil-każijiet l-
oħra kollha l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jgħaddu t-talbiet tagħhom 
mingħand l-Unità tal-Informazzjoni dwar 
il-Passiġġieri tal-Istat Membru tagħhom 
stess.

4. Huwa biss f'dawk il-każijiet fejn ikun 
hemm il-ħtieġa għall-prevenzjoni ta' 
theddida speċifika, reali u imminenti għas-
sigurtà pubblika li l-awtoritajiet kompetenti 
ta' Stat Membru jistgħu jitolbu direttament 
lill-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri ta’ kwalunkwe Stat Membru 
ieħor biex tipprovdihom bid-dejta tal-PNR 
li tinżamm fid-database ta’ din tal-aħħar 
skont l-Artikolu 9(1) u (2). Dawn it-talbiet 
għandhom ikunu relatati ma’ 
investigazzjoni jew prosekuzzjoni speċifika 
ta’ reati terroristiċi jew delitti serji u 
għandhom ikunu raġunati. L-Unitajiet tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
għandhom iwieġbu għal dawn it-talbiet 
bħala kwistjoni ta' prijorità. Fil-każijiet l-
oħra kollha l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jgħaddu t-talbiet tagħhom 
mingħand l-Unità tal-Informazzjoni dwar 
il-Passiġġieri tal-Istat Membru tagħhom 
stess.
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Or. en

Emenda 349
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Huwa biss f'dawk il-każijiet fejn ikun 
hemm il-ħtieġa għall-prevenzjoni ta' 
theddida imminenti u serja għas-sigurtà 
pubblika li l-awtoritajiet kompetenti ta' Stat 
Membru jistgħu jitolbu direttament lill-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
ta’ kwalunkwe Stat Membru ieħor biex 
tipprovdihom bid-dejta tal-PNR li tinżamm 
fid-database ta’ din tal-aħħar skont l-
Artikolu 9(1) and (2). Dawn it-talbiet 
għandhom ikunu relatati ma’ 
investigazzjoni jew prosekuzzjon speċifika 
ta’ reati terroristiċi jew delitti serji u 
għandhom ikunu raġunati. L-Unitajiet tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
għandhom iwieġbu għal dawn it-talbiet 
bħala kwistjoni ta' prijorità. Fil-każijiet l-
oħra kollha l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jgħaddu t-talbiet tagħhom 
mingħand l-Unità tal-Informazzjoni dwar 
il-Passiġġieri tal-Istat Membru tagħhom 
stess.

4. Huwa biss f'dawk il-każijiet fejn ikun 
hemm il-ħtieġa għall-prevenzjoni ta' 
theddida imminenti u serja għas-sigurtà 
pubblika li l-awtoritajiet kompetenti ta' Stat 
Membru jistgħu jitolbu direttament lill-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
biex tipprovdihom id-dejta tal-PNR li 
tinżamm fid-database ta’ din tal-aħħar 
skont l-Artikolu 9(1) u (2). Dawn it-talbiet 
għandhom ikunu relatati ma’ 
investigazzjoni jew prosekuzzjoni speċifika 
ta’ reati terroristiċi jew delitti serji u 
għandhom ikunu raġunati. L-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
għandha twieġeb għal dawn it-talbiet bħala 
kwistjoni ta' prijorità.

Or. de

Emenda 350
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Huwa biss f'dawk il-każijiet fejn ikun 4. Huwa biss f'dawk il-każijiet fejn ikun 
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hemm il-ħtieġa għall-prevenzjoni ta' 
theddida imminenti u serja għas-sigurtà 
pubblika li l-awtoritajiet kompetenti ta' Stat 
Membru jistgħu jitolbu direttament lill-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
ta’ kwalunkwe Stat Membru ieħor biex 
tipprovdihom bid-dejta tal-PNR li tinżamm 
fid-database ta’ din tal-aħħar skont l-
Artikolu 9(1) and (2). Dawn it-talbiet 
għandhom ikunu relatati ma’ 
investigazzjoni jew prosekuzzjon speċifika 
ta’ reati terroristiċi jew delitti serji u 
għandhom ikunu raġunati. L-Unitajiet tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
għandhom iwieġbu għal dawn it-talbiet 
bħala kwistjoni ta' prijorità. Fil-każijiet l-
oħra kollha l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jgħaddu t-talbiet tagħhom 
mingħand l-Unità tal-Informazzjoni dwar 
il-Passiġġieri tal-Istat Membru tagħhom 
stess.

hemm il-ħtieġa għall-prevenzjoni ta' 
theddida imminenti u serja għas-sigurtŕ 
pubblika li l-awtoritajiet kompetenti ta' Stat 
Membru jistgħu jitolbu direttament lill-
Unitŕ tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
ta’ kwalunkwe Stat Membru ieħor biex 
tipprovdihom bid-dejta tal-PNR li tinżamm 
fid-database ta’ din tal-aħħar skont l-
Artikolu 9(1) u (2). Dawn it-talbiet 
għandhom ikunu relatati ma’ 
investigazzjoni jew prosekuzzjoni speċifika 
ta’ reati terroristiċi u għandhom ikunu 
raġunati. L-Unitajiet tal-Informazzjoni 
dwar il-Passiġġieri għandhom iwieġbu għal 
dawn it-talbiet bħala kwistjoni ta' prijorità. 
Fil-każijiet l-oħra kollha l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jgħaddu t-talbiet 
tagħhom mingħand l-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri tal-Istat 
Membru tagħhom stess.

Or. en

Emenda 351
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Huwa biss f'dawk il-każijiet fejn ikun 
hemm il-ħtieġa għall-prevenzjoni ta' 
theddida imminenti u serja għas-sigurtà 
pubblika li l-awtoritajiet kompetenti ta' Stat 
Membru jistgħu jitolbu direttament lill-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
ta’ kwalunkwe Stat Membru ieħor biex 
tipprovdihom bid-dejta tal-PNR li tinżamm 
fid-database ta’ din tal-aħħar skont l-
Artikolu 9(1) and (2). Dawn it-talbiet 
għandhom ikunu relatati ma’ 
investigazzjoni jew prosekuzzjon speċifika 
ta’ reati terroristiċi jew delitti serji u 
għandhom ikunu raġunati. L-Unitajiet tal-

4. Huwa biss f'dawk il-każijiet fejn ikun 
hemm il-ħtieġa għall-prevenzjoni ta' 
theddida imminenti u serja għas-sigurtà 
pubblika li l-awtoritajiet kompetenti ta' Stat 
Membru jistgħu jitolbu direttament lill-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
ta’ kwalunkwe Stat Membru ieħor biex 
tipprovdihom bid-dejta tal-PNR li tinżamm 
fid-database ta’ din tal-aħħar skont l-
Artikolu 9(1) u (2). Dawn it-talbiet 
għandhom ikunu relatati ma’ 
investigazzjoni jew prosekuzzjoni speċifika 
ta’ reati terroristiċi jew delitti 
transnazzjonali serji u għandhom ikunu 
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Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
għandhom iwieġbu għal dawn it-talbiet 
bħala kwistjoni ta' prijorità. Fil-każijiet l-
oħra kollha l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jgħaddu t-talbiet tagħhom 
mingħand l-Unità tal-Informazzjoni dwar 
il-Passiġġieri tal-Istat Membru tagħhom 
stess.

raġunati. L-Unitajiet tal-Informazzjoni 
dwar il-Passiġġieri għandhom iwieġbu għal 
dawn it-talbiet bħala kwistjoni ta' prijorità. 
Fil-każijiet l-oħra kollha l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jgħaddu t-talbiet 
tagħhom mingħand l-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri tal-Istat 
Membru tagħhom stess.

Or. en

Emenda 352
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Huwa biss f'dawk il-każijiet fejn ikun 
hemm il-ħtieġa għall-prevenzjoni ta' 
theddida imminenti u serja għas-sigurtà 
pubblika li l-awtoritajiet kompetenti ta' Stat 
Membru jistgħu jitolbu direttament lill-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
ta’ kwalunkwe Stat Membru ieħor biex 
tipprovdihom bid-dejta tal-PNR li tinżamm 
fid-database ta’ din tal-aħħar skont l-
Artikolu 9(1) and (2). Dawn it-talbiet 
għandhom ikunu relatati ma’ 
investigazzjoni jew prosekuzzjon speċifika 
ta’ reati terroristiċi jew delitti serji u 
għandhom ikunu raġunati. L-Unitajiet tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
għandhom iwieġbu għal dawn it-talbiet 
bħala kwistjoni ta' prijorità. Fil-każijiet l-
oħra kollha l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jgħaddu t-talbiet tagħhom 
mingħand l-Unità tal-Informazzjoni dwar 
il-Passiġġieri tal-Istat Membru tagħhom 
stess.

4. Huwa biss f'dawk il-każijiet fejn ikun 
hemm il-ħtieġa għall-prevenzjoni ta' 
theddida imminenti u serja għas-sigurtà 
pubblika li l-awtoritajiet kompetenti ta' Stat 
Membru jistgħu jitolbu direttament lill-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
ta’ kwalunkwe Stat Membru ieħor biex 
tipprovdihom bid-dejta tal-PNR li tinżamm 
fid-database ta’ din tal-aħħar skont l-
Artikolu 9(1) u (2). Dawn it-talbiet 
għandhom ikunu relatati ma’ 
investigazzjoni jew prosekuzzjoni speċifika 
ta’ reati terroristiċi jew delitti 
transnazzjonali serji u għandhom ikunu 
raġunati. L-Unitajiet tal-Informazzjoni 
dwar il-Passiġġieri għandhom iwieġbu għal 
dawn it-talbiet bħala kwistjoni ta' prijorità. 
Fil-każijiet l-oħra kollha l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jgħaddu t-talbiet 
tagħhom mingħand l-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri tal-Istat 
Membru tagħhom stess.

Or. en
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Emenda 353
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Eċċezzjonalment, meta jkun hemm 
bżonn aċċess kmieni bħala tweġiba għal 
theddida speċifika u reali dwar reati 
terroristiċi jew delitti serji, l-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri ta’ Stat 
Membru għandu jkollha d-dritt li titlob 
lill-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri ta’ Stat Membru ieħor biex 
tipprovdilha dejta tal-PNR tat-titjiriet li 
jinżlu fi jew li jitilqu mit-territorju ta' din 
tal-aħħar fi kwalunkwe ħin.

imħassar

Or. de

Emenda 354
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Amendment

5. Eċċezzjonalment, meta jkun hemm 
bżonn aċċess kmieni bħala tweġiba għal 
theddida speċifika u reali dwar reati 
terroristiċi jew delitti serji, l-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri ta’ Stat 
Membru għandu jkollha d-dritt li titlob lill-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
ta’ Stat Membru ieħor biex tipprovdilha 
dejta tal-PNR tat-titjiriet li jinżlu fi jew li 
jitilqu mit-territorju ta' din tal-aħħar fi 
kwalunkwe ħin.

5. Eċċezzjonalment, meta jkun hemm 
bżonn aċċess kmieni bħala tweġiba għal 
theddida speċifika, reali u imminenti dwar 
reati terroristiċi jew delitti serji, l-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri ta’ Stat 
Membru għandu jkollha d-dritt li titlob lill-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
ta’ Stat Membru ieħor biex tipprovdilha 
dejta tal-PNR tat-titjiriet li jinżlu fi jew li 
jitilqu mit-territorju ta' din tal-aħħar fi 
kwalunkwe ħin.

Or. en
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Emenda 355
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Eċċezzjonalment, meta jkun hemm 
bżonn aċċess kmieni bħala tweġiba għal 
theddida speċifika u reali dwar reati 
terroristiċi jew delitti serji, l-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri ta’ Stat 
Membru għandu jkollha d-dritt li titlob lill-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
ta’ Stat Membru ieħor biex tipprovdilha 
dejta tal-PNR tat-titjiriet li jinżlu fi jew li 
jitilqu mit-territorju ta' din tal-aħħar fi 
kwalunkwe ħin.

5. Eċċezzjonalment, meta jkun hemm 
bżonn aċċess kmieni bħala tweġiba għal 
theddida speċifika u reali dwar reati 
terroristiċi, l-Unità tal-Informazzjoni dwar 
il-Passiġġieri ta’ Stat Membru għandu 
jkollha d-dritt li titlob lill-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri ta’ Stat 
Membru ieħor biex tipprovdilha dejta tal-
PNR tat-titjiriet li jinżlu fi jew li jitilqu 
mit-territorju ta' din tal-aħħar fi kwalunkwe 
ħin.

Or. en

Emenda 356
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Eċċezzjonalment, meta jkun hemm 
bżonn aċċess kmieni bħala tweġiba għal 
theddida speċifika u reali dwar reati 
terroristiċi jew delitti serji, l-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri ta’ Stat 
Membru għandu jkollha d-dritt li titlob lill-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
ta’ Stat Membru ieħor biex tipprovdilha 
dejta tal-PNR tat-titjiriet li jinżlu fi jew li 
jitilqu mit-territorju ta' din tal-aħħar fi 
kwalunkwe ħin.

5. Eċċezzjonalment, meta jkun hemm 
bżonn aċċess kmieni bħala tweġiba għal 
theddida speċifika u reali dwar reati 
terroristiċi jew delitti transnazzjonali serji, 
l-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri ta’ Stat Membru għandu jkollha 
d-dritt li titlob lill-Unità tal-Informazzjoni 
dwar il-Passiġġieri ta’ Stat Membru ieħor 
biex tipprovdilha dejta tal-PNR tat-titjiriet 
li jinżlu fi jew li jitilqu mit-territorju ta' din 
tal-aħħar fi kwalunkwe ħin. Tali talbiet 
għandhom jiġu llimitati b’mod strett 
għad-dejta meħtieġa fil-każ speċifiku 
għall-prevenzjoni, l-iskoperta, l-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reat 
terroristiku jew delitt transnazzjonali 
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serju u għandhom jiġu ġġustifikati bil-
miktub.

Or. en

Emenda 357
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Eċċezzjonalment, meta jkun hemm 
bżonn aċċess kmieni bħala tweġiba għal 
theddida speċifika u reali dwar reati 
terroristiċi jew delitti serji, l-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri ta’ Stat 
Membru għandu jkollha d-dritt li titlob lill-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
ta’ Stat Membru ieħor biex tipprovdilha 
dejta tal-PNR tat-titjiriet li jinżlu fi jew li 
jitilqu mit-territorju ta' din tal-aħħar fi 
kwalunkwe ħin.

5.  Eċċezzjonalment, meta jkun hemm 
bżonn aċċess kmieni bħala tweġiba għal 
theddida speċifika u reali dwar reati 
terroristiċi jew delitti transnazzjonali serji, 
l-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri ta’ Stat Membru għandu jkollha 
d-dritt li titlob lill-Unità tal-Informazzjoni 
dwar il-Passiġġieri ta’ Stat Membru ieħor 
biex tipprovdilha dejta tal-PNR tat-titjiriet 
li jinżlu fi jew li jitilqu mit-territorju ta' din 
tal-aħħar fi kwalunkwe ħin. Tali talbiet 
għandhom jiġu llimitati b’mod strett 
għad-dejta meħtieġa fil-każ speċifiku 
għall-prevenzjoni, l-iskoperta, l-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reat 
terroristiku jew delitt transnazzjonali 
serju u għandhom jiġu ġġustifikati bil-
miktub.

Or. en

Emenda 358
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-iskambju tal-informazzjoni taħt dan l-
Artikolu jista’ jsir bl-użu tal-mezzi 

6. L-iskambju tal-informazzjoni taħt dan l-
Artikolu jista’ jsir bl-użu tal-mezzi 
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eżistenti għall-kooperazzjoni tal-infurzar 
tal-liġi internazzjonali. Il-lingwa użata 
għat-talba u l-iskambju tal-informazzjoni 
għandha tkun waħda applikabbli għall-
mezz użat. Meta jagħmlu n-notifiki 
tagħhom skont l-Artikolu 3(3), l-Istati 
Membri għandhom ukoll jinfurmaw il-
Kummissjoni bid-dettalji tal-kuntatti, lil 
min jistgħu jintbagħtu t-talbiet f’każ ta’ 
urġenza. Il-Kummissjoni għandha 
tikkomunika n-notifiki riċevuti lill-Istati 
Membri.

eżistenti għall-kooperazzjoni tal-infurzar 
tal-liġi internazzjonali. Il-lingwa użata 
għat-talba u l-iskambju tal-informazzjoni 
għandha tkun waħda applikabbli għall-
mezz użat. Meta jagħmlu n-notifiki 
tagħhom skont l-Artikolu 3(3), l-Istati 
Membri għandhom ukoll jinfurmaw lill-
Kummissjoni bid-dettalji tal-kuntatti, lil 
min jistgħu jintbagħtu t-talbiet f’każ ta’ 
urġenza. Il-Kummissjoni għandha 
tikkomunika n-notifiki riċevuti lill-Unità 
tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri.

Or. de

Emenda 359
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-iskambju tal-informazzjoni taħt dan l-
Artikolu jista’ jsir bl-użu tal-mezzi 
eżistenti għall-kooperazzjoni tal-infurzar 
tal-liġi internazzjonali. Il-lingwa użata 
għat-talba u l-iskambju tal-informazzjoni 
għandha tkun waħda applikabbli għall-
mezz użat. Meta jagħmlu n-notifiki 
tagħhom skont l-Artikolu 3(3), l-Istati 
Membri għandhom ukoll jinfurmaw il-
Kummissjoni bid-dettalji tal-kuntatti, lil 
min jistgħu jintbagħtu t-talbiet f’każ ta’ 
urġenza. Il-Kummissjoni għandha 
tikkomunika n-notifiki riċevuti lill-Istati 
Membri.

6. L-iskambju tal-informazzjoni taħt dan l-
Artikolu jista’ jsir bl-użu tal-mezzi 
eżistenti għall-kooperazzjoni tal-infurzar 
tal-liġi Ewropea u internazzjonali, b’mod 
partikolari l-Europol u unitajiet 
nazzjonali skont l-Artikolu 8 tad-
Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/371/ĠAI tas-6 
ta’ April 2009. Il-lingwa użata għat-talba u 
l-iskambju tal-informazzjoni għandha tkun 
waħda applikabbli għall-mezz użat. Meta 
jagħmlu n-notifiki tagħhom skont l-
Artikolu 3(3), l-Istati Membri għandhom 
ukoll jinfurmaw il-Kummissjoni bid-
dettalji tal-kuntatti, lil min jistgħu 
jintbagħtu t-talbiet f’każ ta’ urġenza. Il-
Kummissjoni għandha tikkomunika n-
notifiki riċevuti lill-Istati Membri.

Or. en
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Emenda 360
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-iskambju tal-informazzjoni taħt dan l-
Artikolu jista’ jsir bl-użu tal-mezzi 
eżistenti għall-kooperazzjoni tal-infurzar 
tal-liġi internazzjonali. Il-lingwa użata 
għat-talba u l-iskambju tal-informazzjoni 
għandha tkun waħda applikabbli għall-
mezz użat. Meta jagħmlu n-notifiki 
tagħhom skont l-Artikolu 3(3), l-Istati 
Membri għandhom ukoll jinfurmaw il-
Kummissjoni bid-dettalji tal-kuntatti, lil 
min jistgħu jintbagħtu t-talbiet f’każ ta’ 
urġenza. Il-Kummissjoni għandha 
tikkomunika n-notifiki riċevuti lill-Istati 
Membri.

6. L-iskambju tal-informazzjoni taħt dan l-
Artikolu jista’ jsir bl-użu tal-mezzi 
eżistenti għall-kooperazzjoni tal-infurzar 
tal-liġi Ewropea u internazzjonali, b’mod 
partikolari l-Europol u unitajiet 
nazzjonali skont l-Artikolu 8 tad-
Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/371/ĠAI tas-6 
ta’ April 2009. Il-lingwa użata għat-talba u 
l-iskambju tal-informazzjoni għandha tkun 
waħda applikabbli għall-mezz użat. Meta 
jagħmlu n-notifiki tagħhom skont l-
Artikolu 3(3), l-Istati Membri għandhom 
ukoll jinfurmaw il-Kummissjoni bid-
dettalji tal-kuntatti, lil min jistgħu 
jintbagħtu t-talbiet f’każ ta’ urġenza. Il-
Kummissjoni għandha tikkomunika n-
notifiki riċevuti lill-Istati Membri.

Or. en

Emenda 361
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8 imħassar
Trasferiment ta’ dejta lil pajjiżi terzi
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) jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet 
ippreżentati fl-Artikolu 13 tad-Deċiżjoni 
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Qafas tal-Kunsill 2008/977/ĠAI,
(b) it-trasferiment huwa meħtieġ għall-
iskopijiet ta’ din id-Direttiva speċifikata 
fl-Artikolu 1(2), u
(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.

Or. en

Emenda 362
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – parti introduttorja

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:

L-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri u l-Istati Membri jistgħu 
jittrasferixxu dejta tal-PNR u r-riżultati tal-
ipproċessar tad-dejta tal-PNR lil pajjiż terz, 
fuq il-bażi ta’ każ b’każ u skont il-
kondizzjonijiet li ġejjin biss u jekk:

Or. de

Emenda 363
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – parti introduttorja

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 biss fuq il-bażi ta’ 
ftehim internazzjonali bejn l-Unjoni u dak 
il-pajjiż terz, fuq il-bażi ta’ każ b’każ biss u 
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jekk:

Or. en

Emenda 364
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Amendment

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 meta awtorizzat espressament 
minn ftehim internazzjonali vinkolanti 
bejn l-Unjoni u dak il-pajjiż biss, u jekk:

Or. en

Emenda        365
Ágnes Hankiss
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – parti introduttorja

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, soġġett għal garanziji u jekk:

Or. hu

Emenda 366
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet 
ippreżentati fid-Direttiva tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill ta’ xx/xx/201x 
dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-
rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali 
mill-awtoritajiet kompetenti għal finijiet 
ta’ prevenzjoni, investigazzjoni, sejbien 
jew prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-
eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali, u l-
moviment liberu ta’ dik id-dejta, il-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea, il-Konvenzjoni 108 għall-
Protezzjoni ta’ Individwi fir-rigward tal-
Ipproċessar Awtomatiku tad-Dejta 
Personali, u l-Konvenzjoni Ewropea 
għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-
Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali 
mill-awtoritajiet kompetenti għal finijiet ta’ prevenzjoni, investigazzjoni, sejbien jew 
prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali, u l-moviment liberu ta’ 
dik id-dejta, għandha tiġi adottata qabel Direttiva tal-UE dwar il-PNR.

Emenda 367
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) it-trasferiment huwa meħtieġ għall-
iskopijiet ta’ din id-Direttiva speċifikata fl-
Artikolu 1(2), u

(b) it-trasferiment huwa meħtieġ u 
proporzjonali għall-prevenzjoni, l-
investigazzjoni, l-iskoperta, il-
prosekuzzjoni ta’ reati terroristiki u delitti 
transnazzjonali serji; u

Or. en
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Emenda 368
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) it-trasferiment huwa soġġett għal 
awtorizzazzjoni ġudizzjarja minn qabel.

Or. en

Emenda 369
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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.

imħassar

Or. en

Emenda 370
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 

c) pajjiż terz li jirċievi d-dejta tal-PNR hu 
obbligat li jaqbel li ma jittrasferixxix id-
dejta lill-ebda pajjiż terz ieħor.
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biss bl-awtorizzazzjoni espressa tal-Istat 
Membru.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ma jidhrix li hemm rekwiżit sabiex tiġi pprovduta l-possibbiltà li pajjiż terz jgħaddi dejta lil 
pajjiż terz ieħor. Il-pajjiż terz għandu l-possibbiltà li f’każ ta’ bżonn jikkuntattja lill-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri direttament. 

Emenda 371
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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.

(c) il-pajjiż terz jiggarantixxi li se juża d-
dejta fil-każ biss li huwa meħtieġ għall-
iskopijiet ta' din id-Direttiva kif speċifikat 
fl-Artikolu 1(2). Trasferiment minn dak il-
pajjiż terz lejn pajjiż terz ieħor għandu jiġi 
pprojbit.

Or. en

Emenda 372
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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.

(c) il-pajjiż terz jiggarantixxi li se juża d-
dejta fil-każ biss li huwa meħtieġ għall-
iskopijiet ta' din id-Direttiva kif speċifikat 
fl-Artikolu 1(2) u jħassar id-dejta malli 
ma jkunx iżjed meħtieġ b’mod strett li 
tinżamm. Trasferiment mill-pajjiż terz lejn 
pajjiż terz ieħor għandu jiġi pprojbit.
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Or. en

Emenda 373
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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.

(c) il-pajjiż terz jaqbel li ma jittrasferixxix
id-dejta lil pajjiż terz ieħor.

Or. en

Emenda       374
Ágnes Hankiss
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(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.

(c) it-tielet pajjiż jaqbel li jittrasferixxi 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, 
soġġett għall-konformità simultanja mal-
kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 13 
tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 
2008/977/JHA b’rabta mal-pajjiż terz l-
ieħor.

Or. hu

Emenda 375
Jan Philipp Albrecht
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Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) il-pajjiż terz jippermetti liċ-ċittadini 
tal-Unjoni, mingħajr dewmien jew spiża 
eċċessiva, l-istess drittijiet tal-aċċess, ir-
rettifika, it-tħassir u l-kumpens fir-
rigward tad-dejta tal-PNR li japplikaw fl-
Unjoni,

Or. en

Emenda 376
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) il-pajjiż terz jippermetti liċ-ċittadini 
tal-Unjoni, mingħajr dewmien jew spejjeż
eċċessivi, l-istess livell ta’ protezzjoni ta’ 
dejta personali u l-istess drittijiet ta’  
aċċess, rettifika, tħassir u kumpens fir-
rigward tad-dejta tal-PNR li tapplika fl-
Unjoni,

Or. en

Emenda 377
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) il-pajjiż terz jiżgura livell ta’ 
protezzjoni għad-dejta tal-PNR li huwa 
adegwat u paragunabbli..
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Emenda 378
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt cc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cc) jiġu sodisfatti l-kondizzjonijiet kollha 
stipulati fl-Artikolu 7, mutatis mutandis.

Or. en

Emenda 379
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9 imħassar
Perjodu taż-żamma tad-dejta

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
d-dejta tal-PNR ipprovduta mit-
trasportaturi bl- tal-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
tinżamm f'database fl-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri għal 
perjodu ta' 30 ġurnata wara t-trasferiment 
tagħha lill-Unità tal-Informazzjoni dwar 
il-Passiġġieri tal-ewwel Stat Membru li 
fit-territorju tiegħu tkun nieżla jew tielqa 
t-titjira.
2. Wara l-iskadenza tal-perjodu ta’ 30 
ġurnata wara t-trasferiment tad-dejta tal-
PNR lill-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri msemmija fil-paragrafu 1, id-
dejta għandha tinżamm fl-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri għal 
perjodu ieħor ta’ ħames snin. Matul dan 
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il-perjodu, l-elementi kollha tad-dejta li 
jistgħu jservu biex jidentifikaw il-
passiġġier li miegħu hija relatata d-dejta 
tal-PNR, għandhom jiġu moħbija. Din id-
dejta tal-PNR anonimizzata għandha tkun 
aċċessibbli biss għal numru limitat ta’ 
persunal tal-Unità tal-Informazzjoni dwar 
il-Passiġġieri awtorizzata speċifikament 
sabiex twettaq analiżi tad-dejta tal-PNR u 
tiżviluppa kriterji tal-valutazzjoni skont l-
Artikolu 4(2)(c). Aċċess għad-dejta tal-
PNR kollha għandu jkun permess biss 
mill-Kap tal-Unità tal-Informazzjoni dwar 
il-Passiġġieri għall-iskop tal-Artikolu 
4(2)(b) u fejn jista’ jkun maħsub 
raġonevolment li hemm bżonn li titwettaq 
investigazzjoni u bħala reazzjoni għal 
theddida jew riskju speċifiku u reali jew 
investigazzjoni jew prosekuzzjoni 
speċifika.
Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, l-
elementi tad-dejta li jistgħu jservu biex 
jiġi identifikat il-passiġġier li miegħu hija 
relatata d-dejta tal-PNR, u li għandhom 
jiġu ffiltrati u moħbija.
– Isem (ismijiet), kif ukoll ismijiet ta' 
passiġġieri oħrajn fuq il-PNR u n-numru 
ta’ vjaġġaturi fuq il-PNR li qed 
jivvjaġġaw flimkien;
– Indirizz u informazzjoni dwar il-kuntatt;
– Kummenti ġenerali safejn ikun fihom xi 
informazzjoni li tista’ sservi biex jiġi 
identifikat il-passiġġier li miegħu huwa 
relatat l-PNR; u
– Kwalunkwe Informazzjoni minn Qabel 
dwar il-Passiġġieri miġbura
3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
d-dejta tal-PNR titħassar hekk kif jiskadi 
l-perjodu speċifikat fil-paragrafu 2. Dan 
l-obbligu għandu jkun mingħajr 
preġudizzju għal każijiet fejn dejta tal-
PNR speċifika ġiet trasferita lil awtorità 
kompetenti u li tintuża fil-kuntest ta’ 
investigazzjonijiet jew prosekuzzjonijiet 
kriminali speċifiċi, fejn iż-żamma ta’ tali 
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dejta mill-awtorità kompetenti għandha 
tiġi regolata mil-liġi nazzjonali tal-Istat 
Membru.
4. Ir-riżultat ta’ tqabbil msemmi fl-
Artikolu 4(2)(a) u (b) għandu jinżamm 
mill-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri sakemm biss ikun hemm 
bżonn li jiġu informati l-awtoritajiet 
kompetenti ta’ tqabbil pożittiv. Meta, wara 
analiżi individwali ta’ mezzi mhux 
awtomatizzati, ir-riżultat ta’ operazzjoni 
ta' tqabbil awtomatizzat joħroġ negattiv, 
madankollu għandu jinħażen biex jiġi 
evitat tqabbil pożittiv ‘falz’ futuri għal 
perjodu massimu ta' tliet snin sakemm id-
dejta sottostanti tkun għadha ma tħassritx 
skont il-paragrafu 3 sal-iskadenza ta' 
dawk il-ħames (5) snin, li f'dak il-każ ir-
reġistru għandu jinżamm sakemm id-dejta 
sottostanti titħassar.

Or. en

Emenda 380
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
d-dejta tal-PNR ipprovduta mit-
trasportaturi bl- tal-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri tinżamm 
f'database fl-Unità tal-Informazzjoni 
dwar il-Passiġġieri għal perjodu 
ta' 30 ġurnata wara t-trasferiment tagħha 
lill-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri tal-ewwel Stat Membru li fit-
territorju tiegħu tkun nieżla jew tielqa t-
titjira.

1. L-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri għandha tiżgura li d-dejta tal-
PNR ipprovduta mit-trasportaturi tal-ajru
tal-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri tinżamm fid-database tagħha
għal perjodu ta' 30 ġurnata wara t-
trasferiment tagħha lill-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri.

Or. de
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Emenda 381
Véronique Mathieu

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
d-dejta tal-PNR ipprovduta mit-
trasportaturi bl-ajru tal-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri tinżamm 
f'database fl-Unità tal-Informazzjoni dwar 
il-Passiġġieri għal perjodu ta' 30 ġurnata
wara t-trasferiment tagħha lill-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri tal-
ewwel Stat Membru li fit-territorju tiegħu 
tkun nieżla jew tielqa t-titjira 
internazzjonali.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
d-dejta tal-PNR ipprovduta mit-
trasportaturi bl-ajru tal-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri tinżamm 
f'database fl-Unità tal-Informazzjoni dwar 
il-Passiġġieri għal perjodu ta' sena wara t-
trasferiment tagħha lill-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri tal-
ewwel Stat Membru li fit-territorju tiegħu 
tkun nieżla jew tielqa t-titjira ġewwa jew 
barra mill-Unjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Perjodu għaż-żamma tad-dejta qasir wisq iwassal għal diffikultajiet operazzjonali, 
partikolarment f’każ ta’ urġenza meta ma jkunx hemm ħin biex tiġi segwita l-proċedura ta' 
skoperta. Barra minn dan din tista’ ttellef l-aċċess għad-dejta min dawk li jkunu qed iwettqu 
l-inkjesta fil-punti kruċjali tal-inkjesta. Fil-bidu ta’ kull inkjesta dawn mhux dejjem ikollhom 
l-elementi kollha li jippermettulhom jikkonefrmaw li d-dejta tkun meħtieġa.

Emenda 382
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
d-dejta tal-PNR ipprovduta mit-
trasportaturi bl-ajru tal-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri tinżamm 
f'database fl-Unità tal-Informazzjoni dwar 
il-Passiġġieri għal perjodu ta' 30 ġurnata

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
d-dejta tal-PNR ipprovduta mit-
trasportaturi bl-ajru tal-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri tinżamm 
f'database fl-Unità tal-Informazzjoni dwar 
il-Passiġġieri għal perjodu ta' 3 ijiem wara 
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wara t-trasferiment tagħha lill-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri tal-
ewwel Stat Membru li fit-territorju tiegħu 
tkun nieżla jew tielqa t-titjira.

t-trasferiment tagħha lill-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri tal-
ewwel Stat Membru li fit-territorju tiegħu 
tkun nieżla jew tielqa t-titjira.

Or. en

Emenda 383
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – sottoparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara l-iskadenza tal-perjodu ta’ 30 
ġurnata wara t-trasferiment tad-dejta tal-
PNR lill-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri msemmija fil-paragrafu 1, id-
dejta għandha tinżamm fl-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri għal 
perjodu ieħor ta’ ħames snin. Matul dan 
il-perjodu, l-elementi kollha tad-dejta li 
jistgħu jservu biex jidentifikaw il-
passiġġier li miegħu hija relatata d-dejta 
tal-PNR, għandhom jiġu moħbija. Din id-
dejta tal-PNR anonimizzata għandha tkun 
aċċessibbli biss għal numru limitat ta’ 
persunal tal-Unità tal-Informazzjoni dwar 
il-Passiġġieri awtorizzata speċifikament 
sabiex twettaq analiżi tad-dejta tal-PNR u 
tiżviluppa kriterji tal-valutazzjoni skont l-
Artikolu 4(2)(c). Aċċess għad-dejta tal-
PNR kollha għandu jkun permess biss 
mill-Kap tal-Unità tal-Informazzjoni dwar 
il-Passiġġieri għall-iskop tal-Artikolu 
4(2)(b) u fejn jista’ jkun maħsub 
raġonevolment li hemm bżonn li titwettaq 
investigazzjoni u bħala reazzjoni għal 
theddida jew riskju speċifiku u reali jew 
investigazzjoni jew prosekuzzjoni 
speċifika.

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-ħażna tad-dejta tal-PNR kollha għal perjodi itwal ta’ żmien anki mingħajr kwalunkwe 
suspett inizjali hija sproporzjonata. Qrati kostituzzjonali nazzjonali f’diversi deċiżjonijiet 
dwar iż-żamma tad-dejta tat-telekomunikazzjonijiet kif ibbażati fuq id-Direttiva 2006/24/KE 
kif ukoll il-QEDB fid-deċiżjoni tagħha dwar iż-żamma ta’ kampjuni tad-DNA (S. u Marper vs 
UK) għamluha ċara u wissew ukoll li l-effetti kumulattivi taż-żamma ta’ diversi tipi ta’ dejta 
jistgħu jkunu viċin tal-limitu kostituzzjonali assolut. La s-Servizz Legali tal-Kunsill u lanqas  
l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali ma kienu konvinti dwar in-
neċessità u l-proporzjonalità taż-żamma tad-dejta dwar il-passiġġieri kollha.

Emenda 384
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – sottoparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara l-iskadenza tal-perjodu ta’ 30 
ġurnata wara t-trasferiment tad-dejta tal-
PNR lill-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri msemmija fil-paragrafu 1, id-
dejta għandha tinżamm fl-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri għal 
perjodu ieħor ta’ ħames snin. Matul dan 
il-perjodu, l-elementi kollha tad-dejta li 
jistgħu jservu biex jidentifikaw il-
passiġġier li miegħu hija relatata d-dejta 
tal-PNR, għandhom jiġu moħbija. Din id-
dejta tal-PNR anonimizzata għandha tkun 
aċċessibbli biss għal numru limitat ta’ 
persunal tal-Unità tal-Informazzjoni dwar 
il-Passiġġieri awtorizzata speċifikament 
sabiex twettaq analiżi tad-dejta tal-PNR u 
tiżviluppa kriterji tal-valutazzjoni skont l-
Artikolu 4(2)(c). Aċċess għad-dejta tal-
PNR kollha għandu jkun permess biss 
mill-Kap tal-Unità tal-Informazzjoni dwar 
il-Passiġġieri għall-iskop tal-Artikolu 
4(2)(b) u fejn jista’ jkun maħsub 
raġonevolment li hemm bżonn li titwettaq 
investigazzjoni u bħala reazzjoni għal 
theddida jew riskju speċifiku u reali jew 
investigazzjoni jew prosekuzzjoni 
speċifika.

imħassar
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Emenda 385
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – sottoparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara l-iskadenza tal-perjodu ta’ 30 ġurnata 
wara t-trasferiment tad-dejta tal-PNR lill-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
msemmija fil-paragrafu 1, id-dejta għandha 
tinżamm fl-Unità tal-Informazzjoni dwar 
il-Passiġġieri għal perjodu ieħor ta’ ħames 
snin. Matul dan il-perjodu, l-elementi 
kollha tad-dejta li jistgħu jservu biex 
jidentifikaw il-passiġġier li miegħu hija 
relatata d-dejta tal-PNR, għandhom jiġu 
moħbija. Din id-dejta tal-PNR 
anonimizzata għandha tkun aċċessibbli 
biss għal numru limitat ta’ persunal tal-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
awtorizzata speċifikament sabiex twettaq 
analiżi tad-dejta tal-PNR u tiżviluppa 
kriterji tal-valutazzjoni skont l-Artikolu 
4(2)(c). Aċċess għad-dejta tal-PNR kollha 
għandu jkun permess biss mill-Kap tal-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
għall-iskop tal-Artikolu 4(2)(b) u fejn jista’ 
jkun maħsub raġonevolment li hemm 
bżonn li titwettaq investigazzjoni u bħala 
reazzjoni għal theddida jew riskju
speċifiku u reali jew investigazzjoni jew 
prosekuzzjoni speċifika.

Wara l-iskadenza tal-perjodu ta’ 30 ġurnata 
wara t-trasferiment tad-dejta tal-PNR lill-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
msemmija fil-paragrafu 1, id-dejta għandha 
tinżamm fl-Unità tal-Informazzjoni dwar 
il-Passiġġieri għal perjodu ieħor ta’ tliet 
xhur li warajhom jiġu mħassra b’mod 
permanenti. Matul dan il-perjodu, l-
elementi kollha tad-dejta li jistgħu jservu 
biex jidentifikaw il-passiġġier li miegħu 
hija relatata d-dejta tal-PNR, għandhom 
jiġu moħbija. Din id-dejta tal-PNR 
depersonalizzata għandha tkun aċċessibbli 
biss għal numru limitat ta’ persunal ta’ 
livell għoli tal-Unità tal-Informazzjoni 
dwar il-Passiġġieri awtorizzata 
speċifikament sabiex twettaq analiżi tad-
dejta tal-PNR. Aċċess għad-dejta tal-PNR 
kollha għandu jkun permess biss mill-Kap 
tal-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri għall-iskop tal-Artikolu 4(2)(c)
u fejn jista’ jkun hemm bżonn li titwettaq 
investigazzjoni bħala reazzjoni għal 
theddida speċifika, reali u imminenti jew 
fil-każ ta’ investigazzjoni jew 
prosekuzzjoni speċifika.

Or. en

Emenda 386
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – sottoparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara l-iskadenza tal-perjodu ta’ 30 ġurnata 
wara t-trasferiment tad-dejta tal-PNR lill-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
msemmija fil-paragrafu 1, id-dejta għandha 
tinżamm fl-Unità tal-Informazzjoni dwar 
il-Passiġġieri għal perjodu ieħor ta’ ħames
snin. Matul dan il-perjodu, l-elementi 
kollha tad-dejta li jistgħu jservu biex 
jidentifikaw il-passiġġier li miegħu hija 
relatata d-dejta tal-PNR, għandhom jiġu 
moħbija. Din id-dejta tal-PNR 
anonimizzata għandha tkun aċċessibbli biss 
għal numru limitat ta’ persunal tal-Unità 
tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
awtorizzata speċifikament sabiex twettaq 
analiżi tad-dejta tal-PNR u tiżviluppa 
kriterji tal-valutazzjoni skont l-Artikolu 
4(2)(c). Aċċess għad-dejta tal-PNR kollha 
għandu jkun permess biss mill-Kap tal-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
għall-iskop tal-Artikolu 4(2)(b) u fejn jista’ 
jkun maħsub raġonevolment li hemm 
bżonn li titwettaq investigazzjoni u bħala 
reazzjoni għal theddida jew riskju speċifiku 
u reali jew investigazzjoni jew 
prosekuzzjoni speċifika.

Wara l-iskadenza tal-perjodu ta’ 30 ġurnata 
wara t-trasferiment tad-dejta tal-PNR lill-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
msemmija fil-paragrafu 1, id-dejta għandha 
tinżamm fl-Unità tal-Informazzjoni dwar 
il-Passiġġieri għal perjodu ieħor ta’ tliet
snin. Matul dan il-perjodu, l-elementi 
kollha tad-dejta li jistgħu jservu biex 
jidentifikaw il-passiġġier li miegħu hija 
relatata d-dejta tal-PNR, għandhom jiġu 
moħbija. Din id-dejta tal-PNR 
anonimizzata għandha tkun aċċessibbli biss 
għal numru limitat ta’ persunal tal-Unità 
tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
awtorizzata speċifikament sabiex twettaq 
analiżi tad-dejta tal-PNR u tiżviluppa 
kriterji tal-valutazzjoni skont l-Artikolu 
4(2)(d). Aċċess għad-dejta tal-PNR kollha 
għandu jkun permess biss mill-Kap tal-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
għall-iskop tal-Artikolu 4(2)(c) u fejn jista’ 
jkun maħsub raġonevolment li hemm 
bżonn li titwettaq investigazzjoni u bħala 
reazzjoni għal theddida jew riskju speċifiku 
u reali jew investigazzjoni jew 
prosekuzzjoni speċifika.

Or. en

Emenda 387
Véronique Mathieu

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara l-iskadenza tal-perjodu ta’ 30 
ġurnata wara t-trasferiment tad-dejta tal-
PNR lill-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri msemmija fil-paragrafu 1, id-
dejta għandha tinżamm fl-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri għal 

Wara l-iskadenza tal-perjodu ta’ sena wara 
t-trasferiment tad-dejta tal-PNR lill-Unità 
tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
msemmija fil-paragrafu 1, id-dejta għandha 
tinżamm fl-Unità tal-Informazzjoni dwar 
il-Passiġġieri għal perjodu ieħor ta’ ħames 
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perjodu ieħor ta’ ħames snin. Matul dan il-
perjodu, l-elementi kollha tad-dejta li 
jistgħu jservu biex jidentifikaw il-
passiġġier li miegħu hija relatata d-dejta 
tal-PNR, għandhom jiġu moħbija. Din id-
dejta tal-PNR anonimizzata għandha tkun 
aċċessibbli biss għal numru limitat ta’ 
persunal tal-Unità tal-Informazzjoni dwar 
il-Passiġġieri awtorizzata speċifikament 
sabiex twettaq analiżi tad-dejta tal-PNR u 
tiżviluppa kriterji tal-valutazzjoni skont l-
Artikolu 4(2)(c). Aċċess għad-dejta tal-
PNR kollha għandu jkun permess biss mill-
Kap tal-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri għall-iskop tal-Artikolu 4(2)(c) 
u fejn jista’ jkun maħsub raġonevolment li 
hemm bżonn li titwettaq investigazzjoni u 
bħala reazzjoni għal theddida jew riskju 
speċifiku u reali jew investigazzjoni jew 
prosekuzzjoni speċifika.

snin. Matul dan il-perjodu, l-elementi 
kollha tad-dejta li jistgħu jservu biex 
jidentifikaw il-passiġġier li miegħu hija 
relatata d-dejta tal-PNR, għandhom jiġu  
anonimizzati. Din id-dejta tal-PNR 
anonimizzata għandha tkun aċċessibbli biss 
għal numru limitat ta’ persunal tal-Unità 
tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
awtorizzata speċifikament sabiex twettaq 
analiżi tad-dejta tal-PNR u tiżviluppa 
kriterji tal-valutazzjoni skont l-Artikolu 
4(2)(c). Aċċess għad-dejta tal-PNR kollha 
għandu jkun permess biss minn numru 
limitat ta’ kapijiet maħtura b’mod 
individwali u awtorizzati speċifikament 
tal-Unità tal-Informazzjoni dwar 
ilPassiġġieri għall-iskop tal-Artikolu 
4(2)(c) u fejn jista’ jkun maħsub 
raġonevolment li hemm bżonn li titwettaq 
investigazzjoni u bħala reazzjoni għal 
theddida jew riskju speċifiku u reali jew 
investigazzjoni jew prosekuzzjoni 
speċifika.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li jerġa' jkun ippreċiżat mill-ġdid li l-ħabi jikkorrispondi għall-
anonimizzazzjoni tad-dejta sabiex tiġi evitata kull konfużjoni. Barra minn dan, sabiex tkun 
żgurata ħidma kontinwa tal-Unitajiet tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri (7 ijiem fil-
ġimgħa, 24 siegħa kuljum), huwa neċessarju li titkabbar il-possibilità ta’ aċċess għad-dejta 
kollha tal-PNR moħbija għal xi persuni oħra, minħabba li l-uniku Kap tal-Unità jista’ ma 
jkunx disponibbli (mard, lif eċċ..).

Emenda 388
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – sottoparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara l-iskadenza tal-perjodu ta’ 30 
ġurnata wara t-trasferiment tad-dejta tal-
PNR lill-Unità tal-Informazzjoni dwar il-

Wara l-iskadenza tal-perjodu ta’ tlett ijiem
wara t-trasferiment tad-dejta tal-PNR lill-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
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Passiġġieri msemmija fil-paragrafu 1, id-
dejta għandha tinżamm fl-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri għal 
perjodu ieħor ta’ ħames snin. Matul dan 
il-perjodu, l-elementi kollha tad-dejta li 
jistgħu jservu biex jidentifikaw il-
passiġġier li miegħu hija relatata d-dejta 
tal-PNR, għandhom jiġu moħbija. Din id-
dejta tal-PNR anonimizzata għandha tkun 
aċċessibbli biss għal numru limitat ta’ 
persunal tal-Unità tal-Informazzjoni dwar 
il-Passiġġieri awtorizzata speċifikament
sabiex twettaq analiżi tad-dejta tal-PNR u 
tiżviluppa kriterji tal-valutazzjoni skont l-
Artikolu 4(2)(c). Aċċess għad-dejta tal-
PNR kollha għandu jkun permess biss mill-
Kap tal-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri għall-iskop tal-Artikolu 4(2)(b)
u fejn jista’ jkun maħsub raġonevolment 
li hemm bżonn li titwettaq investigazzjoni 
u bħala reazzjoni għal theddida jew riskju 
speċifiku u reali jew investigazzjoni jew 
prosekuzzjoni speċifika.

msemmija fil-paragrafu 1, id-dejta għandha 
tinżamm biss fl-Unità tal-Informazzjoni 
dwar il-Passiġġieri jekk ikun jista’ jkun 
maħsub b’mod raġonevoli li hemm bżonn 
li titwettaq investigazzjoni u bħala 
reazzjoni għal theddida jew riskju 
speċifiku u reali jew investigazzjoni jew 
prosekuzzjoni speċifika. Matul dan il-
perjodu, li m’għandux jeċċedi ż-żmien 
meħtieġ biex titwettaq dik l-
investigazzjoni, l-elementi kollha tad-dejta 
li jistgħu jservu biex jidentifikaw il-
passiġġier li miegħu hija relatata d-dejta 
tal-PNR, għandhom jiġu moħbija. Din id-
dejta tal-PNR anonimizzata għandha tkun 
aċċessibbli biss għal numru limitat ta’ 
persunal tal-Unità tal-Informazzjoni dwar 
il-Passiġġieri awtorizzata speċifikament 
sabiex twettaq analiżi tad-dejta tal-PNR. 
Aċċess għad-dejta tal-PNR kollha għandu 
jkun permess biss mill-Kap tal-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri għall-
iskop tal-Artikolu  4(2)(c).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żamma totali tad-dejta għandha tiġi evitata.

Emenda     389
Ioan Enciu
Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – inċiżjoni 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

– Indirizz u informazzjoni dwar il-kuntatt; – Informazzjoni dwar il-kuntatt u l-
indirizz, inkluż l-indirizz tal-
fattura;

Or. ro
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Emenda 390
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – sottoparagrafu 2 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Indirizz u informazzjoni dwar il-kuntatt; – Indirizz u informazzjoni dwar il-kuntatt, 
inkluż l-indirizz fejn jintbagħat il-kont;

Or. en

Emenda 391
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – sottoparagrafu 2 – inċiż 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Informazzjoni dwar vjaġġaturi ta’ spiss;

Or. en

Emenda 392
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – sottoparagrafu 2 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

– Kummenti ġenerali safejn ikun fihom xi 
informazzjoni li tista’ sservi biex jiġi 
identifikat il-passiġġier li miegħu huwa 
relatat l-PNR; u

imħassar

Or. en

Emenda      393
Ioan Enciu
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Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

– Kummenti ġenerali safejn ikun fihom xi 
informazzjoni li tista’ sservi biex jiġi 
identifikat il-passiġġier li miegħu huwa 
relatat l-PNR; 

– profil dwar ‘vjaġġaturi ta’ spiss’ u 
kummenti ġenerali safejn ikun fihom xi 
informazzjoni li tista’ sservi biex jiġi 
identifikat il-passiġġier li miegħu huwa 
relatat il-PNR;

Or. ro

Emenda 394
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
d-dejta tal-PNR titħassar hekk kif jiskadi l-
perjodu speċifikat fil-paragrafu 2. Dan l-
obbligu għandu jkun mingħajr preġudizzju 
għal każijiet fejn dejta tal-PNR speċifika 
ġiet trasferita lil awtorità kompetenti u li 
tintuża fil-kuntest ta’ investigazzjonijiet 
jew prosekuzzjonijiet kriminali speċifiċi, 
fejn iż-żamma ta’ tali dejta mill-awtorità 
kompetenti għandha tiġi regolata mil-liġi 
nazzjonali tal-Istat Membru.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
d-dejta tal-PNR titħassar hekk kif jiskadi l-
perjodu speċifikat fil-paragrafu 1. Dan l-
obbligu għandu jkun mingħajr preġudizzju 
għal każijiet fejn dejta tal-PNR speċifika 
ġiet trasferita lil awtorità kompetenti u li 
tintuża fil-kuntest ta’ investigazzjonijiet 
kriminali speċifiċi jew azzjonijiet ta’ 
prosekuzzjoni mmirati lejn persuna 
partikolari jew lejn grupp partikolari ta’ 
persuni, fejn iż-żamma ta’ tali dejta mill-
awtorità kompetenti għandha tiġi regolata 
mil-liġi nazzjonali tal-Istat Membru.

Or. en

Emenda 395
Axel Voss
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Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
d-dejta tal-PNR titħassar hekk kif jiskadi l-
perjodu speċifikat fil-paragrafu 2. Dan l-
obbligu għandu jkun mingħajr preġudizzju 
għal każijiet fejn dejta tal-PNR speċifika 
ġiet trasferita lil awtorità kompetenti u li 
tintuża fil-kuntest ta’ investigazzjonijiet 
jew prosekuzzjonijiet kriminali speċifiċi, 
fejn iż-żamma ta’ tali dejta mill-awtorità 
kompetenti għandha tiġi regolata mil-liġi 
nazzjonali tal-Istat Membru.

3. L-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri għandha tiżgura li d-dejta tal-
PNR titħassar hekk kif jiskadi l-perjodu 
speċifikat fil-paragrafu 2. Dan l-obbligu 
għandu jkun mingħajr preġudizzju għal 
każijiet fejn id-dejta tal-PNR speċifika ġiet 
trasferita lil awtorità kompetenti u li tintuża 
fil-kuntest ta’ investigazzjonijiet jew 
prosekuzzjonijiet kriminali speċifiċi, fejn 
iż-żamma ta’ tali dejta mill-awtorità 
kompetenti għandha tiġi regolata mil-liġi 
nazzjonali tal-Istat Membru.

Or. de

Emendan     396
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
d-dejta tal-PNR titħassar hekk kif jiskadi l-
perjodu speċifikat fil-paragrafu 2. Dan l-
obbligu għandu jkun mingħajr preġudizzju 
għal każijiet fejn dejta tal-PNR speċifika 
ġiet trasferita lil awtorità kompetenti u li 
tintuża fil-kuntest ta’ investigazzjonijiet 
jew prosekuzzjonijiet kriminali speċifiċi, 
fejn iż-żamma ta’ tali dejta mill-awtorità 
kompetenti għandha tiġi regolata mil-liġi 
nazzjonali tal-Istat Membru..

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
d-dejta tal-PNR titħassar b’mod 
permanenti hekk kif jiskadi l-perjodu 
speċifikat fil-paragrafu 2. Dan l-obbligu 
għandu jkun mingħajr preġudizzju għal 
każijiet fejn dejta tal-PNR speċifika ġiet 
trasferita lil awtorità kompetenti u li tintuża 
fil-kuntest ta’ investigazzjonijiet jew 
prosekuzzjonijiet kriminali speċifiċi, fejn 
iż-żamma ta’ tali dejta mill-awtorità 
kompetenti għandha tiġi regolata mil-liġi 
nazzjonali tal-Istat Membru..

Or. en
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Emenda 397
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Ir-riżultat ta’ tqabbil msemmi fl-Artikolu 
4(2)(a) u (b) għandu jinżamm mill-Unità 
tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
sakemm biss ikun hemm bżonn li jiġu 
informati l-awtoritajiet kompetenti ta’ 
tqabbil pożittiv. Meta, wara analiżi 
individwali ta’ mezzi mhux awtomatizzati, 
ir-riżultat ta’ operazzjoni ta' tqabbil 
awtomatizzat joħroġ negattiv, madankollu 
għandu jinħażen biex jiġi evitat tqabbil 
pożittiv ‘falz’ futuri għal perjodu massimu 
ta' tliet snin sakemm id-dejta sottostanti 
tkun għadha ma tħassritx skont il-paragrafu 
3 sal-iskadenza ta' dawk il-ħames (5) snin, 
li f'dak il-każ ir-reġistru għandu jinżamm 
sakemm id-dejta sottostanti titħassar.

4. Ir-riżultat ta’ tqabbil msemmi fl-Artikolu 
4(2)(a) u (b) għandu jinżamm mill-Unità 
tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
sakemm biss ikun hemm bżonn li jiġu 
informati l-awtoritajiet kompetenti ta’ 
tqabbil pożittiv. Meta, wara analiżi 
individwali ta’ mezzi mhux awtomatizzati, 
ir-riżultat ta’ operazzjoni ta' tqabbil 
awtomatizzat joħroġ negattiv, madankollu 
għandu jinħażen biex jiġi evitat tqabbil 
pożittiv ‘falz’ futuri għal perjodu massimu 
ta' sena sakemm id-dejta sottostanti tkun 
għadha ma tħassritx skont il-paragrafu 3 
sal-iskadenza ta' dawk it-tliet (3) snin, li 
f'dak il-każ ir-reġistru għandu jinżamm 
sakemm id-dejta sottostanti titħassar.

Or. en

Emenda 398
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Amendment

4. Ir-riżultat ta’ tqabbil msemmi fl-
Artikolu 4(2)(a) u (b) għandu jinżamm 
mill-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri sakemm biss ikun hemm bżonn 
li jiġu informati l-awtoritajiet kompetenti 
ta’ tqabbil pożittiv. Meta, wara analiżi 
individwali ta’ mezzi mhux awtomatizzati, 
ir-riżultat ta’ operazzjoni ta' tqabbil 
awtomatizzat joħroġ negattiv, madankollu 
għandu jinħażen biex jiġi evitat tqabbil 
pożittiv ‘falz’ futuri għal perjodu massimu 

4. Ir-riżultat ta’ tqabbil msemmi fl-
Artikolu 4(2)(b) għandu jinżamm mill-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
sakemm biss ikun hemm bżonn li jiġu 
informati l-awtoritajiet kompetenti ta’ 
tqabbil pożittiv. Meta, wara analiżi 
individwali ta’ mezzi mhux awtomatizzati, 
ir-riżultat ta’ operazzjoni ta' tqabbil 
awtomatizzat joħroġ negattiv, id-dejta 
sottostanti għandha tiġi kkoreġuta jew 
imħassra fid-database rilevanti.
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ta' tliet snin sakemm id-dejta sottostanti 
tkun għadha ma tħassritx skont il-
paragrafu 3 sal-iskadenza ta' dawk il-
ħames (5) snin, li f'dak il-każ ir-reġistru 
għandu jinżamm sakemm id-dejta 
sottostanti titħassar.

Or. en

Emenda 399
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Ir-riżultat ta’ tqabbil msemmi fl-
Artikolu 4(2)(a) u (b) għandu jinżamm 
mill-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri sakemm biss ikun hemm bżonn 
li jiġu informati l-awtoritajiet kompetenti 
ta’ tqabbil pożittiv. Meta, wara analiżi 
individwali ta’ mezzi mhux awtomatizzati, 
ir-riżultat ta’ operazzjoni ta' tqabbil 
awtomatizzat joħroġ negattiv, madankollu
għandu jinħażen biex jiġi evitat tqabbil 
pożittiv ‘falz’ futuri għal perjodu massimu 
ta' tliet snin sakemm id-dejta sottostanti 
tkun għadha ma tħassritx skont il-
paragrafu 3 sal-iskadenza ta' dawk il-
ħames (5) snin, li f'dak il-każ ir-reġistru 
għandu jinżamm sakemm id-dejta 
sottostanti titħassar.

4. Ir-riżultat ta’ tqabbil msemmi fl-
Artikolu 4(2)(b) għandu jinżamm mill-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
sakemm biss ikun hemm bżonn li jiġu 
informati l-awtoritajiet kompetenti ta’ 
tqabbil pożittiv. Meta, wara analiżi 
individwali ta’ mezzi mhux awtomatizzati, 
ir-riżultat ta’ operazzjoni ta' tqabbil 
awtomatizzat joħroġ negattiv, id-dejta 
għandha tiġi kkoreġuta jew imħassra mid-
database sa mhux aktar tard minn tmiem 
il-perjodu taż-żamma tat-tliet xhur.

Or. en

Emenda 400
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Ir-riżultat ta’ tqabbil msemmi fl-
Artikolu 4(2)(a) u (b) għandu jinżamm 
mill-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri sakemm biss ikun hemm bżonn 
li jiġu informati l-awtoritajiet kompetenti 
ta’ tqabbil pożittiv. Meta, wara analiżi 
individwali ta’ mezzi mhux awtomatizzati, 
ir-riżultat ta’ operazzjoni ta' tqabbil 
awtomatizzat joħroġ negattiv, madankollu 
għandu jinħażen biex jiġi evitat tqabbil 
pożittiv ‘falz’ futuri għal perjodu massimu 
ta' tliet snin sakemm id-dejta sottostanti 
tkun għadha ma tħassritx skont il-paragrafu 
3 sal-iskadenza ta' dawk il-ħames (5) 
snin, li f'dak il-każ ir-reġistru għandu 
jinżamm sakemm id-dejta sottostanti 
titħassar.

4. Ir-riżultat ta’ tqabbil msemmi fl-
Artikolu 4(2)(a) għandu jinżamm mill-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
sakemm biss ikun hemm bżonn li jiġu 
informati l-awtoritajiet kompetenti ta’ 
tqabbil pożittiv. Meta, wara analiżi 
individwali ta’ mezzi mhux awtomatizzati, 
ir-riżultat ta’ operazzjoni ta' tqabbil 
awtomatizzat joħroġ negattiv, madankollu 
għandu jinħażen biex jiġi evitat tqabbil 
pożittiv ‘falz’ futuri għal perjodu massimu 
ta' tliet snin sakemm id-dejta sottostanti 
tkun għadha ma tħassritx skont il-paragrafu 
3, li f'dak il-każ ir-reġistru għandu jinżamm 
sakemm id-dejta sottostanti titħassar.

Or. en

Emenda 401
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10 imħassar
Penali kontra t-trasportaturi bl-

L-Istati Membri għandhom jiżguraw, 
b’konformità mal-liġi nazzjonali 
tagħhom, li penali dissważivi, effettivi u 
proporzjonali, inklużi penali finanzjarji, 
jiġu pprovduti kontra t-trasportaturi bl- li, 
ma jittrażmettux id-dejta meħtieġa taħt 
din id-Direttiva, sakemm tkun diġà 
nġabret mit-trasportaturi bl-, jew ma 
jagħmlux hekk fil-format meħtieġ jew 
jiksru b'mod ieħor id-dispożizzjonijiet 
nazzjonali adottati skont din id-Direttiva.
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Or. en

Emenda 402
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw, 
b’konformità mal-liġi nazzjonali tagħhom, 
li penali dissważivi, effettivi u 
proporzjonali, inklużi penali finanzjarji, 
jiġu pprovduti kontra t-trasportaturi bl-ajru 
li, ma jittrażmettux id-dejta meħtieġa taħt 
din id-Direttiva, sakemm tkun diġà nġabret 
mit-trasportaturi bl-ajru, jew ma jagħmlux 
hekk fil-format meħtieġ jew jiksru b'mod 
ieħor id-dispożizzjonijiet nazzjonali 
adottati skont din id-Direttiva.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw, 
b’konformità mal-liġi nazzjonali tagħhom, 
li penali dissważivi, effettivi u 
proporzjonali, inklużi penali finanzjarji, 
jiġu pprovduti kontra t-trasportaturi bl-ajru 
li, ma jittrażmettux id-dejta meħtieġa taħt 
din id-Direttiva, sakemm tkun diġà nġabret 
mit-trasportaturi bl-ajru, jew ma jagħmlux 
hekk fil-format meħtieġ preskritt mil-linji 
gwida tal-ICAO dwar il-PNR jew jiksru 
b'mod ieħor id-dispożizzjonijiet nazzjonali 
adottati skont din id-Direttiva.
M’għandhom jiġu imposti l-ebda penali
fuq trasportaturi bl-ajru meta l-
awtoritajiet ta’ pajjiż terz ma 
jippermettulhomx li jittrasferixxu d-dejta 
tal-PNR.

Or. en

Emenda 403
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Artikolu 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10a
Penali kontra Unitajiet tal-Informazzjoni 

dwar il-Passiġġieri
L-Istati Membri għandhom jiżguraw, 
b’konformità mal-liġi nazzjonali 
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tagħhom, li ġew stipulati sanzjonijiet 
dissważivi, effettivi u proporzjonali kontra 
Unitajiet tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri li ma jiġbrux, ma jużawx jew 
ma jittrażmettux id-dejta skont id-
dispożizzjoni ta’ din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 404
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11 imħassar
Protezzjoni tad-dejta personali

1. Kull Stat Membru għandu jipprovdi li, 
fir-rigward tal-ipproċessar kollu tad-dejta 
personali skont din id-Direttiva, kull 
passiġġier għandu jkollu l-istess dritt 
għall-aċċess, id-dritt għar-rettifika, it-
tħassir u l-ibblukkar, id-dritt għall-
kumpens u d-dritt għar-riżarċiment 
ġudizzjajru bħal dawk adottati mil-liġi 
nazzjonali fl-implementazzjoni tal-Artikoli 
17, 18, 19 u 20 tad-Deċiżjoni Qafas tal-
Kunsill 2008/977/ĠAI. Id-dispożizzjonijiet 
tal-Artikoli 17, 18, 19 u 20 tad-Deċiżjoni 
Qafas tal-Kunsill 2008/977/ĠAI 
għandhom għalhekk ikunu applikabbli.
2. Kull Stat Membru għandu jipprovdi li 
d-dispożizzjonijiet adottati taħt il-liġi 
nazzjonali fl-implimentazzjoni tal-Artikoli 
21 u 22 tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 
2008/977/ĠAI dwar il-kunfidenzjalità tal-
ipproċessar u s-sigurtà tad-dejta 
għandhom japplikaw għall-ipproċessar 
kollu tad-dejta personali skont din id-
Direttiva
3. Kwalunkwe pproċessar ta’ dejta tal-
PNR li jiżvela l-oriġini tar-razza jew 
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etnika, it-twemmin reliġjuż jew filosofiku, 
l-opinjoni politika, is-sħubija fi 
trejdjunjin, is-saħħa jew il-ħajja sesswali 
ta’ persuna għandu jkun projbit. F'każ li 
dejta tal-PNR li tiżvela din l-informazzjoni 
tasal għand l-Unità tal-Informazzjoni 
dwar il-Passiġġieri għandha titħassar 
minnufih.
4. L-ipproċessar kollu tad-dejta tal-PNR 
mit-trasportaturi bl-, it-trasferimenti 
kollha tad-dejta tal-PNR minn Unitajiet 
tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri u t-
talbiet kollha mill-awtoritajiet kompetenti 
jew Unitajiet tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri ta’ Stati Membri oħra u pajjiżi 
terzi, anke jekk irrifjutati, għandhom jiġu 
rreġistrati jew iddokumentati mill-
Unitajiet tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri u l-awtoritajiet kompetenti 
għall-iskop tal-verifika tal-legalità tal-
ipproċessar tad-dejta, awto-monitoraġġ u 
assigurazzjoni tal-integrità tad-dejta 
xierqa u s-sigurtà tal-ipproċessar tad-
dejta, b’mod partikolari mill-awtoritajiet 
nazzjonali tas-superviżjoni tal-protezzjoni 
tad-dejta. Dawn l-entrati tar-reġistru 
għandhom jinżammu għal perjodu ta’ 
ħames snin sakemm id-dejta sottostanti 
għadha ma tħassritx skont l-Artikolu 9(3) 
mal-iskadenza ta’ dawk l-istess ħames 
snin, u f’dak il-każ l-entrati tar-reġistru 
għandhom jinżammu sakemm titħassar 
id-dejta sottostanti.
5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
t-trasportaturi bl-, l-aġenti tagħhom jew 
bejjiegħa oħra tal-biljetti għall-ġarr ta’ 
passiġġieri fuq servizz tal- javżaw il-
passiġġieri ta’ titjiriet internazzjonali, fil-
ħin li jipprenotaw it-titjira u fil-ħin tal-
akkwist tal-biljett, b’mod ċar u preċiż 
dwar il-provvista ta’ dejta tal-PNR għall-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri, l-iskopijiet tal-ipproċessar 
tagħhom, il-perjodu taż-żamma tad-dejta, 
l-użu possibbli tagħhom għall-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni 
u l-prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi jew 
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delitti serji, il-possibbiltà tal-iskambju u l-
kondiviżjoni ta’ din id-dejta u d-drittijiet 
tagħhom tal-protezzjoni tad-dejta, b’mod 
partikolari d-dritt li jilmentaw ma’ 
awtorità nazzjonali tas-sorveljanza tal-
protezzjoni tad-dejta tal-għażla tagħhom. 
L-istess informazzjoni għandha tkun 
disponibbli mill-Istati Membri lill-
pubbliku
6. Għandu jiġi pprojbit kwalunkwe 
trasferiment tad-dejta tal-PNR mill-
Unitajiet tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri u mill-awtoritajiet kompetenti 
u partijiet privati fi Stati Membri jew 
f'pajjiżi terzi.
7. Mingħajr preġudizju għall-Artikolu 10, 
l-Istati Membri għandhom jadottaw 
miżuri xierqa biex jiżguraw l-
implimentazzjoni sħiħa tad-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva u 
b’mod partikolari għandhom jistabbilixxu 
penali effettivi, proporzjonali u dissważivi 
sabiex jiġu imposti f’każijiet ta’ ksur tad-
dispożizzjonijiet adottati skont din id-
Direttiva.

Or. en

Emenda 405
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jipprovdi li, 
fir-rigward tal-ipproċessar kollu tad-dejta 
personali skont din id-Direttiva, kull 
passiġġier għandu jkollu l-istess dritt 
għall-aċċess, id-dritt għar-rettifika, it-
tħassir u l-ibblukkar, id-dritt għall-
kumpens u d-dritt għar-riżarċiment 
ġudizzjajru bħal dawk adottati mil-liġi 
nazzjonali fl-implementazzjoni  tal-

1. Kull Stat Membru għandu jipprovdi li d-
dispożizzjonijiet adottati mil-liġi nazzjonali 
fl-implementazzjoni  tal-Artikoli 21 u 22
tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 
2008/977/ĠAI fir-rigward tal-
kunfidenzjalità tal-ipproċessar u s-sigurtà 
tad-dejta għandhom japplikaw ukoll 
għall-ipproċessar tad-dejta personali 
skont din id-Direttiva. It-trasportaturi bl-
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Artikoli 17, 18, 19 u 20 tad-Deċiżjoni 
Qafas tal-Kunsill 2008/977/ĠAI. Id-
dispożizzjonijiet tal-Artikoli  17, 18, 19 u 
20 of tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 
2008/977/ĠAI għandhom għalhekk ikunu
applikabbli.

ajru li jiksbu d-dettalji tal-kuntatt tal-
passiġġieri minn aġenziji tal-ivvjaġġar 
m’għandhomx jingħataw permess biex 
jużawhom għal skopijiet kummerċjali.

Or. en

Emenda 406
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jipprovdi li, 
fir-rigward tal-ipproċessar kollu tad-dejta 
personali skont din id-Direttiva, kull 
passiġġier għandu jkollu l-istess dritt għall-
aċċess, id-dritt għar-rettifika, it-tħassir u l-
ibblukkar, id-dritt għall-kumpens u d-dritt 
għar-riżarċiment ġudizzjajru bħal dawk 
adottati mil-liġi nazzjonali fl-
implementazzjoni tal-Artikoli 17, 18, 19 u 
20 tad-Deċizjoni Qafas tal-Kunsill
2008/977/ĠAI. Id-dispożizzjonijiet tal-
Artikoli 17, 18, 19 u 20 tad-Deċiżjoni 
Qafas tal-Kunsill 2008/977/ĠAI 
għandhom għalhekk ikunu applikabbli.

1. Kull Stat Membru għandu jipprovdi li, 
fir-rigward tal-ipproċessar kollu tad-dejta 
personali skont din id-Direttiva, kull 
passiġġier għandu jkollu l-istess dritt għall-
aċċess, id-dritt għar-rettifika, it-tħassir u l-
ibblukkar, id-dritt għall-kumpens u d-dritt 
għar-riżarċiment ġudizzjajru bħal dawk 
adottati mil-liġi nazzjonali fl-
implementazzjoni tad-Direttiva tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
xx/xx/201x dwar il-protezzjoni ta’ 
individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ 
dejta personali mill-awtoritajiet 
kompetenti għal finijiet ta’ prevenzjoni, 
investigazzjoni, sejbien jew prosekuzzjoni 
ta’ reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ 
pieni kriminali, u l-moviment liberu ta’ 
dik id-dejta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali 
mill-awtoritajiet kompetenti għal finijiet ta’ prevenzjoni, investigazzjoni, sejbien jew 
prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali, u l-moviment liberu ta’ 
dik id-dejta, għandha tiġi adottata qabel Direttiva tal-UE dwar il-PNR.
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Emenda 407
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Kull Stat Membru għandu jipprovdi li, 
fir-rigward tal-ipproċessar kollu tad-dejta 
personali skont din id-Direttiva, kull 
passiġġier għandu jkollu l-istess dritt għall-
aċċess, id-dritt għar-rettifika, it-tħassir u l-
ibblukkar, id-dritt għall-kumpens u d-dritt 
għar-riżarċiment ġudizzjajru bħal dawk 
adottati mil-liġi nazzjonali fl-
implementazzjoni tal-Artikoli 17, 18, 19 u 
20 tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 
2008/977/ĠAI. Id-dispożizzjonijiet tal-
Artikoli 17, 18, 19 u 20 tad-Deċiżjoni 
Qafas tal-Kunsill 2008/977/ĠAI għandhom 
għalhekk ikunu applikabbli.

1. Kull Stat Membru għandu jipprovdi li, 
fir-rigward tal-ipproċessar kollu tad-dejta 
personali skont din id-Direttiva, kull 
passiġġier għandu jkollu l-istess dritt għall-
aċċess, id-dritt għar-rettifika, it-tħassir u l-
ibblukkar, id-dritt għall-kumpens u d-dritt 
għar-riżarċiment ġudizzjajru bħal dawk 
adottati mil-liġi nazzjonali fl-
implementazzjoni tal-Artikoli 17(1), 18, 19 
u 20 tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 
2008/977/ĠAI. Id-dispożizzjonijiet tal-
Artikoli 17(1), 18, 19 u 20 tad-Deċiżjoni 
Qafas tal-Kunsill 2008/977/ĠAI għandhom 
għalhekk ikunu applikabbli.

Or. en

Emenda 408
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull Stat Membru għandu jipprovdi li d-
dispożizzjonijiet adottati taħt il-liġi 
nazzjonali fl-implimentazzjoni tal-Artikoli 
21 u 22 tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill
2008/977/ĠAI dwar il-kunfidenzjalità tal-
ipproċessar u s-sigurtà tad-dejta 
għandhom japplikaw għall-ipproċessar
kollu tad-dejta personali skont din id-
Direttiva.

2. Kull Stat Membru għandu jipprovdi li d-
dispożizzjonijiet adottati taħt il-liġi 
nazzjonali fl-implimentazzjoni tad-
Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-xx/xx/201x dwar il-protezzjoni 
ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar 
ta’ dejta personali mill-awtoritajiet 
kompetenti għal finijiet ta’ prevenzjoni, 
investigazzjoni, sejbien jew prosekuzzjoni 
ta’ reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ 
pieni kriminali, u l-moviment liberu ta’ 
dik id-dejta.
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Or. en

Emenda 409
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull Stat Membru għandu jipprovdi li d-
dispożizzjonijiet adottati taħt il-liġi 
nazzjonali fl-implimentazzjoni tal-
Artikoli 21 u 22 tad-Deċiżjoni Qafas tal-
Kunsill 2008/977/ĠAI dwar il-
kunfidenzjalità tal-ipproċessar u s-sigurtà 
tad-dejta għandhom japplikaw għall-
ipproċessar kollu tad-dejta personali skont 
din id-Direttiva

2. Kull Stat Membru għandu jipprovdi li d-
dispożizzjonijiet adottati taħt il-liġi 
nazzjonali fl-implimentazzjoni tal-
Artikoli 21 u 22 tad-Deċiżjoni Qafas tal-
Kunsill 2008/977/ĠAI dwar il-
kunfidenzjalità tal-ipproċessar u s-sigurtà 
tad-dejta għandhom japplikaw għall-
ipproċessar kollu tad-dejta personali skont 
din id-Direttiva. Trasportaturi tal-ajru li 
jkollhom dettalji ta’ kuntatt ta’ passiġġieri 
li jkunu rriservaw it-titjira tagħhom 
permezz ta’ aġenzija tal-ivvjaġġar jew 
inkella aġent tal-ivvjaġġar ieħor, huma 
pprojbiti milli jużaw din id-dejta għal 
skopijiet ta’ kummerċjalizzazzjoni.

Or. de

Emenda 410
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fejn id-dispożizzjonijiet adottati mil-
liġi nazzjonali fl-implimentazzjoni tad-
Direttiva 95/46/KE jipprovdu iktar 
drittijiet lill-passiġġier għall-aċċess, ir-
rettifika, it-tħassir u l-imblukkar tad-
dejta, id-dritt għall-kumpens, id-dritt 
għar-riżarċiment ġudizzjajru, id-dritt 
għall-kunfidenzjalità tal-ipproċessar u 
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tas-sigurtà tad-dejta mid-dispożizzjonijiet 
imsemmija fil-paragrafi 1 u 2, għandhom 
japplikaw dawk id-dispożizzjonijiet.

Or. en

Emenda 411
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fejn id-dispożizzjonijiet adottati mil-
liġi nazzjonali fl-implimentazzjoni tad-
Direttiva 95/46/KE jipprovdu iktar 
drittijiet lill-passiġġier għall-aċċess, ir-
rettifika, it-tħassir u l-imblukkar tad-
dejta, id-dritt għall-kumpens, id-dritt 
għar-riżarċiment ġudizzjajru, id-dritt 
għall-kunfidenzjalità tal-ipproċessar u 
tas-sigurtà tad-dejta mid-dispożizzjonijiet 
imsemmija fil-paragrafi 1 u 2, għandhom 
japplikaw dawk id-dispożizzjonijiet.

Or. en

Emenda 412
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kwalunkwe pproċessar ta’ dejta tal-PNR 
li jiżvela l-oriġini tar-razza jew etnika, it-
twemmin reliġjuż jew filosofiku, l-opinjoni 
politika, is-sħubija fi trejdjunjin, is-saħħa 
jew il-ħajja sesswali ta’ persuna għandu 
jkun projbit. F'każ li dejta tal-PNR li 
tiżvela din l-informazzjoni tasal għand l-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 

3. Kwalunkwe pproċessar ta’ dejta tal-PNR 
li jiżvela l-oriġini tas-sess, tar-razza, tal-
kulur tal-ġilda, etnika jew soċjali, il-
karatteristiċi ġenetiċi, l-ilsien, it-twemmin 
reliġjuż jew filosofiku, l-opinjoni politika, 
is-sħubija fi trejdjunjin, is-sħubija 
f’minoranza nazzjonali, il-proprjetà, id-
diżabbiltà, l-età, is-saħħa jew l-
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għandha titħassar minnufih. orjentazzjoni sesswali għandu jkun projbit, 
kif stabbilit fl-Artikolu 21 tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea. F'każ li dejta tal-PNR li tiżvela 
din l-informazzjoni tasal għand l-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri għandha 
titħassar minnufih u b’mod permanenti.

Or. en

Emenda 413
Kinga Göncz

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kwalunkwe pproċessar ta’ dejta tal-PNR 
li jiżvela l-oriġini tar-razza jew etnika, it-
twemmin reliġjuż jew filosofiku, l-opinjoni 
politika, is-sħubija fi trejdjunjin, is-saħħa 
jew il-ħajja sesswali ta’ persuna għandu 
jkun projbit. F'każ li dejta tal-PNR li 
tiżvela din l-informazzjoni tasal għand l-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
għandha titħassar minnufih.

3. Kwalunkwe pproċessar ta’ dejta tal-PNR 
li jiżvela l-oriġini tar-razza jew etnika, it-
twemmin reliġjuż jew filosofiku, l-opinjoni 
politika, is-sħubija fi trejdjunjin, is-saħħa , 
id-diżabbiltà jew l-orjentazzjoni sesswali 
għandu jkun projbit. F'każ li dejta tal-PNR 
li tiżvela din l-informazzjoni tasal għand l-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
għandha titħassar minnufih; il-penali, kif 
stipulati fl-Artikolu 10 ta’ din id-Direttiva, 
għandhom japplikaw għal trasportaturi 
bl-ajru li jipproċessaw tali dejta.

Or. en

Emenda 414
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-ipproċessar kollu tad-dejta tal-PNR 
mit-trasportaturi bl-, it-trasferimenti kollha 
tad-dejta tal-PNR minn Unitajiet tal-

4. L-ipproċessar kollu tad-dejta tal-PNR 
mit-trasportaturi bl-ajru, it-trasferimenti 
kollha tad-dejta tal-PNR mill-Unità tal-
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Informazzjoni dwar il-Passiġġieri u t-
talbiet kollha mill-awtoritajiet kompetenti 
jew Unitajiet tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri ta’ Stati Membri oħra u pajjiżi 
terzi, anke jekk irrifjutati, għandhom jiġu 
rreġistrati jew iddokumentati mill-Unitajiet 
tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri u l-
awtoritajiet kompetenti għall-iskop tal-
verifika tal-legalità tal-ipproċessar tad-
dejta, awto-monitoraġġ u assigurazzjoni 
tal-integrità tad-dejta xierqa u s-sigurtà tal-
ipproċessar tad-dejta, b’mod partikolari
mill-awtoritajiet nazzjonali tas-
superviżjoni tal-protezzjoni tad-dejta. 
Dawn l-entrati tar-reġistru għandhom 
jinżammu għal perjodu ta’ ħames snin 
sakemm id-dejta sottostanti għadha ma 
tħassritx skont l-Artikolu 9(3) mal-
iskadenza ta’ dawk l-istess ħames snin, u 
f’dak il-każ l-entrati tar-reġistru għandhom 
jinżammu sakemm titħassar id-dejta 
sottostanti.

Informazzjoni dwar il-Passiġġieri u t-
talbiet kollha mill-awtoritajiet kompetenti 
ta’ Stat Membru jew pajjiżi terzi, anke 
jekk irrifjutati, għandhom jiġu rreġistrati 
jew iddokumentati mill-Unitajiet tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri għall-
iskop tal-verifika tal-legalità tal-
ipproċessar tad-dejta, awtomonitoraġġ u 
assigurazzjoni tal-integrità tad-dejta xierqa 
u s-sigurtà tal-ipproċessar tad-dejta, minn 
awtorità tas-superviżjoni tal-protezzjoni 
tad-dejta. Dawn l-entrati tar-reġistru 
għandhom jinżammu għal perjodu ta’ 
ħames snin sakemm id-dejta sottostanti 
għadha ma tħassritx skont l-Artikolu 9(3) 
mal-iskadenza ta’ dawk l-istess ħames 
snin, u f’dak il-każ l-entrati tar-reġistru 
għandhom jinżammu sakemm titħassar id-
dejta sottostanti.

Or. de

Emenda      415
Ágnes Hankiss
Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-ipproċessar kollu tad-dejta tal-PNR 
mit-trasportaturi bl-, it-trasferimenti kollha 
tad-dejta tal-PNR minn Unitajiet tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri u t-
talbiet kollha mill-awtoritajiet kompetenti 
jew Unitajiet tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri ta’ Stati Membri oħra u pajjiżi 
terzi, anke jekk irrifjutati, għandhom jiġu 
rreġistrati jew iddokumentati mill-Unitajiet 
tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri u l-
awtoritajiet kompetenti għall-iskop tal-
verifika tal-legalità tal-ipproċessar tad-
dejta, awto-monitoraġġ u assigurazzjoni 
tal-integrità tad-dejta xierqa u s-sigurtà tal-

4. L-ipproċessar kollu tad-dejta tal-PNR 
mit-trasportaturi bl-ajru, it-trasferimenti 
kollha tad-dejta tal-PNR minn Unitajiet tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri u t-
talbiet kollha mill-awtoritajiet kompetenti 
jew Unitajiet tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri ta’ Stati Membri oħra u pajjiżi 
terzi, anke jekk irrifjutati, għandhom jiġu 
rreġistrati jew iddokumentati mill-Unitajiet 
tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri u l-
awtoritajiet kompetenti għall-iskop tal-
verifika tal-legalità tal-ipproċessar tad-
dejta, awto-monitoraġġ u assigurazzjoni 
tal-integrità tad-dejta xierqa u s-sigurtà tal-
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ipproċessar tad-dejta, b’mod partikolari 
mill-awtoritajiet nazzjonali tas-
superviżjoni tal-protezzjoni tad-dejta. 
Dawn l-entrati tar-reġistru għandhom 
jinżammu għal perjodu ta’ ħames snin 
sakemm id-dejta sottostanti għadha ma 
tħassritx skont l-Artikolu 9(3) mal-
iskadenza ta’ dawk l-istess ħames snin, u 
f’dak il-każ l-entrati tar-reġistru għandhom 
jinżammu sakemm titħassar id-dejta 
sottostanti.

ipproċessar tad-dejta, b’mod partikolari 
mill-awtoritajiet nazzjonali tas-
superviżjoni tal-protezzjoni tad-dejta. 
Dawn l-entrati tar-reġistru għandhom 
jinżammu għal perjodu ta’ ħames snin 
sakemm id-dejta sottostanti għadha ma 
tħassritx skont l-Artikolu 9(3) mal-
iskadenza ta’ dawk l-istess ħames snin, u 
f’dak il-każ l-entrati tar-reġistru għandhom 
jinżammu sakemm titħassar id-dejta 
sottostanti. Dawk il-persuni li jwettqu 
kontrolli tas-sigurtà u li għandhom aċċess 
għad-dejta tal-PNR u li janalizzawhom, 
kif ukoll li jżommu l-entrati tar-reġistru, 
għandhom ikollhom l-ogħla 
awtorizzazzjoni tas-sigurtà: huma jridu 
jgħaddu minn kontroll tas-sigurtà u 
jagħmlu taħriġ dwar is-sigurtà. Kull 
persuna jrid ikollha profil li jiddetermina 
u jirrestrinġi liema dejta għandha 
permess taċċedi għaliha, skont in-natura 
tax-xogħol tal-persuna u r-rwol u s-
setgħat tagħha.

Or. hu

Emenda 416
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Għandu jintuża standard ta’ sigurtà 
partikolarment għolja għall-protezzjoni 
tad-dejta kollha, immirat lejn l-aktar 
żviluppi riċenti f’diskussjonijiet esperti 
dwar il-protezzjoni tad-dejta, u aġġornat 
b’mod kontinwu biex jinkludi għarfien 
ġdid. Aspetti ekonomiċi għandhom jiġu 
kkunsidrati bħala tħassib sekondarju l-
iktar meta jittieħdu d-deċiżjonijiet 
rilevanti dwar l-istandards ta’ sigurtà.
B’mod partikolari, għandu jintuża proċess 
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ta’ kodifikazzjoni modern u avvanzat li:
- jiżgura li sistemi tal-ipproċessar tad-
dejta ma jkunux jistgħu jintużaw minn 
persuni mhux awtorizzati;
- jiżgura li utenti awtorizzati ta’ sistema 
tal-ipproċessar tad-dejta ma jkollhomx 
aċċess għal dejta oħra għajr dik li għaliha 
jirreferi d-dritt ta’ aċċess tagħhom, u li d-
dejta personali ma tistax tinqara, tiġi 
kkupjata, tinbidel jew titneħħa mingħajr 
awtorizzazzjoni meta tiġi pproċessata jew 
użata jew wara ż-żamma;
- jiżgura li d-dejta personali ma tistax 
tinqara, tiġi kkupjata, jew tiġi mibdula jew 
imneħħija mingħajr awtorizzazzjoni meta 
tiġi trasmessa elettronikament jew waqt it-
trasport jew meta tinżamm f’mezz tal-
ħażna, u jiżgura li jkun possibbli li jiġi 
kkontrollat jew stabbilit f’liema 
lokazzjonijiet trid tiġi ttrasferita d-dejta 
personali minn faċilitajiet tat-trasmissjoni 
tad-dejta.
Il-possibbiltà li jsir ikkontrollar 
retrospettiv u li jiġi stabbilit jekk, u min 
irreġistra, neħħa jew bidel id-dejta 
personali fis-sistemi tal-ipproċessar tad-
dejta għandha tiġi ggarantita.
Għandu jiġi ggarantit li d-dejta personali 
pproċessata taħt kuntratt tista’ tiġi 
pproċessata biss skont l-istruzzjonijiet tal-
entità kontraenti.
Il-protezzjoni tad-dejta personali kontra l-
qerda jew it-telf aċċidentali għandha tiġi 
garantita.
Il-possibbiltà tal-ipproċessar tad-dejta 
miġbura separatament għal skopijiet 
differenti għandha tiġi ggarantita.

Or. en

Emenda 417
Martin Ehrenhauser
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Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Għandha tintuża t-teknoloġija l-iktar 
avvanzata u moderna għall-protezzjoni 
tad-dejta kollha, filwaqt illi jitqiesu l-
aħħar żviluppi f’diskussjonijiet esperti 
dwar il-protezzjoni tad-dejta, u din 
għandha tiġi aġġornata b’mod kontinwu 
biex tinkludi għarfien ġdid.
B’mod partikolari, għandu jintuża l-iktar 
proċess ta’ kodifikazzjoni modern u 
avvanzat li:
- jiżgura li sistemi tal-ipproċessar tad-
dejta ma jkunux jistgħu jintużaw minn 
persuni mhux awtorizzati;
- jiżgura li utenti awtorizzati ta’ sistema 
tal-ipproċessar tad-dejta ma jkollhomx 
aċċess għal dejta oħra għajr dik li għaliha 
jirreferi d-dritt ta’ aċċess tagħhom, u li d-
dejta personali ma tkunx tista’ tinqara, 
tiġi kkupjata, tiġi mibdula jew imneħħija 
mingħajr awtorizzazzjoni meta tiġi 
pproċessata jew użata;
- jiżgura li d-dejta personali ma tkunx 
tista’ tinqara, tiġi kkupjata, tiġi mibdula 
jew imneħħija mingħajr awtorizzazzjoni 
meta tiġi trasmessa elettronikament jew 
waqt it-trasport jew meta tinżamm f’mezz 
tal-ħażna, u jiżgura li jkun possibbli li jiġi 
kkontrollat u stabbilit f’liema 
lokazzjonijiet trid tiġi ttrasferita d-dejta 
personali minn faċilitajiet tat-trasmissjoni 
tad-dejta.
Il-possibbiltà li jsir ikkontrollar 
retrospettiv u li jiġi stabbilit jekk, u min 
għandu aċċess għad-dejta personali 
għandha tiġi garantita.
Għandu jiġi garantit li d-dejta personali 
pproċessata taħt kuntratt tkun tista’ tiġi 
pproċessata biss skont l-istruzzjonijiet tal-
entità kontraenti.
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Or. en

Emenda 418
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-
trasportaturi bl-, l-aġenti tagħhom jew 
bejjiegħa oħra tal-biljetti għall-ġarr ta’ 
passiġġieri fuq servizz tal- javżaw il-
passiġġieri ta’ titjiriet internazzjonali, fil-
ħin li jipprenotaw it-titjira u fil-ħin tal-
akkwist tal-biljett, b’mod ċar u preċiż dwar 
il-provvista ta’ dejta tal-PNR għall-Unità
tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri, l-
iskopijiet tal-ipproċessar tagħhom, il-
perjodu taż-żamma tad-dejta, l-użu 
possibbli tagħhom għall-prevenzjoni, l-
iskoperta, l-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi jew 
delitti serji, il-possibbiltà tal-iskambju u l-
kondiviżjoni ta’ din id-dejta u d-drittijiet 
tagħhom tal-protezzjoni tad-dejta, b’mod 
partikolari d-dritt li jilmentaw ma’ 
awtorità nazzjonali tas-sorveljanza tal-
protezzjoni tad-dejta tal-għażla tagħhom. 
L-istess informazzjoni għandha tkun 
disponibbli mill-Istati Membri lill-
pubbliku.

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-
trasportaturi bl-ajru, l-aġenti tagħhom jew 
bejjiegħa oħra tal-biljetti għall-ġarr ta’ 
passiġġieri fuq servizz tal-ajru javżaw il-
passiġġieri ta’ titjiriet internazzjonali, fil-
ħin li jipprenotaw it-titjira u fil-ħin tal-
akkwist tal-biljett, b’mod ċar u preċiż dwar 
il-provvista ta’ dejta tal-PNR għall-
Unitajiet tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri, l-iskopijiet tal-ipproċessar 
tagħhom, il-perjodu taż-żamma tad-dejta, l-
użu possibbli tagħhom għall-prevenzjoni, l-
iskoperta, l-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi jew 
delitti transnazzjonali serji, il-possibbiltà 
tal-iskambju u l-kondiviżjoni ta’ din id-
dejta u d-drittijiet tagħhom tal-protezzjoni 
tad-dejta, bħad-dritt għall-aċċess għad-
dejta, id-dritt li d-dejta tiġi kkoreġuta, 
imħassra u mblukkata, u d-dritt li 
jilmentaw ma’ awtorità nazzjonali tas-
sorveljanza tal-protezzjoni tad-dejta tal-
għażla tagħhom. L-istess informazzjoni
għandha tkun disponibbli mill-Istati 
Membri lill-pubbliku.

Or. en

Emenda 419
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-
trasportaturi bl-, l-aġenti tagħhom jew 
bejjiegħa oħra tal-biljetti għall-ġarr ta’ 
passiġġieri fuq servizz tal- javżaw il-
passiġġieri ta’ titjiriet internazzjonali, fil-
ħin li jipprenotaw it-titjira u fil-ħin tal-
akkwist tal-biljett, b’mod ċar u preċiż dwar 
il-provvista ta’ dejta tal-PNR għall-Unità 
tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri, l-
iskopijiet tal-ipproċessar tagħhom, il-
perjodu taż-żamma tad-dejta, l-użu 
possibbli tagħhom għall-prevenzjoni, l-
iskoperta, l-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi jew 
delitti serji, il-possibbiltà tal-iskambju u l-
kondiviżjoni ta’ din id-dejta u d-drittijiet 
tagħhom tal-protezzjoni tad-dejta, b’mod 
partikolari d-dritt li jilmentaw ma’ awtorità 
nazzjonali tas-sorveljanza tal-protezzjoni 
tad-dejta tal-għażla tagħhom. L-istess 
informazzjoni għandha tkun disponibbli 
mill-Istati Membri lill-pubbliku.

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-
trasportaturi bl-ajru, l-aġenti tagħhom jew 
bejjiegħa oħra tal-biljetti għall-ġarr ta’ 
passiġġieri fuq servizz tal-ajru javżaw il-
passiġġieri ta’ titjiriet internazzjonali, fil-
ħin li jipprenotaw it-titjira u fil-ħin tal-
akkwist tal-biljett, b’mod ċar u preċiż dwar 
il-provvista ta’ dejta tal-PNR għall-Unità 
tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri, l-
iskopijiet tal-ipproċessar tagħhom, il-
perjodu taż-żamma tad-dejta, l-użu 
possibbli tagħhom għall-prevenzjoni, l-
iskoperta, l-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi, l-
ipproċessar tagħhom skont il-kriterji 
determinati minn qabel definiti fl-Artikolu 
5, the possibility of exchanging and sharing 
such data and their data protection rights, 
in particular the right to complain to a 
national data protection supervisory 
authority of their choice. The same 
information shall be made available by the 
Member States to the public.

Or. en

Emenda 420
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-
trasportaturi bl-, l-aġenti tagħhom jew 
bejjiegħa oħra tal-biljetti għall-ġarr ta’ 
passiġġieri fuq servizz tal- javżaw il-
passiġġieri ta’ titjiriet internazzjonali, fil-
ħin li jipprenotaw it-titjira u fil-ħin tal-
akkwist tal-biljett, b’mod ċar u preċiż dwar 
il-provvista ta’ dejta tal-PNR għall-Unità 
tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri, l-

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
fil-ħin li jipprenotaw it-titjira u fil-ħin tal-
akkwist tal-biljett, passiġġieri ta’ titjiriet 
internazzjonali jiġu infurmati b’mod ċar u 
preċiż dwar il-provvista ta’ dejta tal-PNR 
għall-Unitajiet tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri, l-iskopijiet tal-ipproċessar 
tagħhom, il-perjodu taż-żamma tad-dejta, l-
użu possibbli tagħhom għall-prevenzjoni, l-
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iskopijiet tal-ipproċessar tagħhom, il-
perjodu taż-żamma tad-dejta, l-użu 
possibbli tagħhom għall-prevenzjoni, l-
iskoperta, l-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi jew 
delitti serji, il-possibbiltà tal-iskambju u l-
kondiviżjoni ta’ din id-dejta u d-drittijiet 
tagħhom tal-protezzjoni tad-dejta, b’mod 
partikolari d-dritt li jilmentaw ma’ 
awtorità nazzjonali tas-sorveljanza tal-
protezzjoni tad-dejta tal-għażla tagħhom. 
L-istess informazzjoni għandha tkun 
disponibbli mill-Istati Membri lill-
pubbliku.

iskoperta, l-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi jew 
delitti transnazzjonali serji, il-possibbiltà 
tal-iskambju u l-kondiviżjoni ta’ din id-
dejta u d-drittijiet tagħhom tal-protezzjoni 
tad-dejta, bħad-dritt għall-aċċess għad-
dejta, id-dritt li d-dejta tiġi kkoreġuta, 
imħassra u mblukkata, u d-dritt li 
jilmentaw ma’ awtorità nazzjonali tas-
sorveljanza tal-protezzjoni tad-dejta tal-
għażla tagħhom. L-istess informazzjoni 
għandha tkun disponibbli mill-Istati 
Membri lill-pubbliku.

Or. en

Emenda 421
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-
trasportaturi bl-, l-aġenti tagħhom jew 
bejjiegħa oħra tal-biljetti għall-ġarr ta’ 
passiġġieri fuq servizz tal- javżaw il-
passiġġieri ta’ titjiriet internazzjonali, fil-
ħin li jipprenotaw it-titjira u fil-ħin tal-
akkwist tal-biljett, b’mod ċar u preċiż dwar 
il-provvista ta’ dejta tal-PNR għall-Unità 
tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri, l-
iskopijiet tal-ipproċessar tagħhom, il-
perjodu taż-żamma tad-dejta, l-użu 
possibbli tagħhom għall-prevenzjoni, l-
iskoperta, l-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi jew 
delitti serji, il-possibbiltà tal-iskambju u l-
kondiviżjoni ta’ din id-dejta u d-drittijiet 
tagħhom tal-protezzjoni tad-dejta, b’mod 
partikolari d-dritt li jilmentaw ma’ awtorità 
nazzjonali tas-sorveljanza tal-protezzjoni 
tad-dejta tal-għażla tagħhom. L-istess 
informazzjoni għandha tkun disponibbli 

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-
trasportaturi bl-ajru, l-aġenti tagħhom jew 
bejjiegħa oħra tal-biljetti għall-ġarr ta’ 
passiġġieri fuq servizz tal-ajru javżaw il-
passiġġieri ta’ titjiriet internazzjonali, fil-
ħin li jipprenotaw it-titjira u fil-ħin tal-
akkwist tal-biljett, b’mod ċar u preċiż dwar 
il-provvista ta’ dejta tal-PNR għall-Unità 
tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri, l-
iskopijiet tal-ipproċessar tagħhom, il-
perjodu taż-żamma tad-dejta, il-possibbiltà 
tal-iskambju u l-kondiviżjoni ta’ din id-
dejta u d-drittijiet tagħhom tal-protezzjoni 
tad-dejta, b’mod partikolari d-dritt li 
jilmentaw ma’ awtorità nazzjonali tas-
sorveljanza tal-protezzjoni tad-dejta tal-
għażla tagħhom. L-istess informazzjoni 
għandha tkun disponibbli mill-Istati 
Membri lill-pubbliku.
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mill-Istati Membri lill-pubbliku.

Or. en

Emenda 422
Véronique Mathieu

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-
trasportaturi bl-, l-aġenti tagħhom jew 
bejjiegħa oħra tal-biljetti għall-ġarr ta’ 
passiġġieri fuq servizz tal- javżaw il-
passiġġieri ta’ titjiriet internazzjonali, fil-
ħin li jipprenotaw it-titjira u fil-ħin tal-
akkwist tal-biljett, b’mod ċar u preċiż dwar 
il-provvista ta’ dejta tal-PNR għall-Unità 
tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri, l-
iskopijiet tal-ipproċessar tagħhom, il-
perjodu taż-żamma tad-dejta, l-użu 
possibbli tagħhom għall-prevenzjoni, l-
iskoperta, l-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi jew 
delitti serji, il-possibbiltà tal-iskambju u l-
kondiviżjoni ta’ din id-dejta u d-drittijiet 
tagħhom tal-protezzjoni tad-dejta, b’mod 
partikolari d-dritt li jilmentaw ma’ awtorità 
nazzjonali tas-sorveljanza tal-protezzjoni 
tad-dejta tal-għażla tagħhom. L-istess 
informazzjoni għandha tkun disponibbli 
mill-Istati Membri lill-pubbliku.

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-
trasportaturi bl-ajru, l-aġenti tagħhom jew 
bejjiegħa oħra tal-biljetti għall-ġarr ta’ 
passiġġieri fuq servizz tal-ajru javżaw il-
passiġġieri ta’ titjiriet ġewwa jew barra 
mill-Unjoni, fil-ħin li jipprenotaw it-titjira 
u fil-ħin tal-akkwist tal-biljett, b’mod ċar u 
preċiż dwar il-provvista ta’ dejta tal-PNR 
għall-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri, l-iskopijiet tal-ipproċessar 
tagħhom, il-perjodu taż-żamma tad-dejta, l-
użu possibbli tagħhom għall-prevenzjoni, l-
iskoperta, l-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi jew 
delitti serji, il-possibbiltà tal-iskambju u l-
kondiviżjoni ta’ din id-dejta u d-drittijiet 
tagħhom tal-protezzjoni tad-dejta, b’mod 
partikolari d-dritt li jilmentaw ma’ awtorità 
nazzjonali tas-sorveljanza tal-protezzjoni 
tad-dejta tal-għażla tagħhom. L-istess 
informazzjoni għandha tkun disponibbli 
mill-Istati Membri lill-pubbliku.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiġbor il-konsegwenzi tal-inklużjoni tat-titjiriet kollha li jsiru 
ġewwa l-Unjoni fl-ambitu tad-Direttiva. It-terminoloġija titjiriet li jsiru ġewwa u barra mill-
Unjoni hija preferibbli minn dik ta’ titjiriet internazzjonali/ interni li tittieħdet mill-kodiċi tal-
fruntieri Schengen li mhix adattata għal Direttiva li ser tapplika għat-territorju kollu tal-
Unjoni Ewropea
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Emenda 423
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Għandu jiġi pprojbit kwalunkwe 
trasferiment tad-dejta tal-PNR mill-
Unitajiet tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri u mill-awtoritajiet kompetenti 
u partijiet privati fi Stati Membri jew 
f'pajjiżi terzi.

6. Għandu jiġi pprojbit kwalunkwe 
trasferiment tad-dejta tal-PNR mill-Unità 
tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri u 
mill-awtoritajiet kompetenti lill-partijiet 
privati fi Stati Membri jew f'pajjiżi terzi.

Or. de

Emenda 424
Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Mingħajr preġudizju għall-Artikolu 10, 
l-Istati Membri għandhom jadottaw miżuri 
xierqa biex jiżguraw l-implimentazzjoni 
sħiħa tad-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva u b’mod partikolari għandhom 
jistabbilixxu penali effettivi, proporzjonali 
u dissważivi sabiex jiġu imposti f’każijiet 
ta’ ksur tad-dispożizzjonijiet adottati skont 
din id-Direttiva.

7. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 10, 
l-Istati Membri għandhom jadottaw miżuri 
xierqa biex jiżguraw l-implimentazzjoni 
sħiħa tad-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva u b’mod partikolari għandhom 
jistabbilixxu penali effettivi, adegwati u 
dissważivi sabiex jiġu imposti f’każijiet ta’ 
ksur tad-dispożizzjonijiet adottati skont din 
id-Direttiva.

Or. de

Emenda 425
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
Artikolu 12
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12 imħassar
Awtorità Nazzjonali tas-Sorveljanza

Kull Stat Membru għandu jipprovdi li l-
awtorità nazzjonali tas-sorveljanza 
stabbilita fl-implimentazzjoni tal-Artikolu 
25 tad-Deċiżjoni Qafas 2008/977/ĠAI 
għandha tkun responsabbli wkoll għan-
notifika u l-monitoraġġ tal-applikazzjoni 
fit-territorju tiegħu tad-dispożizzjonijiet 
adottati mill-Istati Membri skont din id-
Direttiva. Id-dispożizzjonijiet l-oħra tal-
Artikolu 25 tad-Deċiżjoni Qafas 
2008/977/JHA għandhom ikunu 
applikabbli.

Or. en

Emenda 426
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull Stat Membru għandu jipprovdi li l-
awtorità nazzjonali tas-sorveljanza 
stabbilita fl-implimentazzjoni tal-Artikolu 
25 tad-Deċiżjoni Qafas 2008/977/ĠAI 
għandha tkun responsabbli wkoll għan-
notifika u l-monitoraġġ tal-applikazzjoni 
fit-territorju tiegħu tad-dispożizzjonijiet 
adottati mill-Istati Membri skont din id-
Direttiva. Id-dispożizzjonijiet l-oħra tal-
Artikolu 25 tad-Deċiżjoni Qafas 
2008/977/JHA għandhom ikunu 
applikabbli.

Kull Stat Membru għandu jipprovdi li l-
awtorità nazzjonali tas-sorveljanza 
stabbilita fl-implimentazzjoni tad-Direttiva
[...] tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill  
dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-
rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali 
mill-awtoritajiet kompetenti għal finijiet 
ta’ prevenzjoni, investigazzjoni, sejbien 
jew prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-
eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali, u l-
moviment liberu ta’ dik id-dejta għandha 
tkun responsabbli wkoll għan-notifika u l-
monitoraġġ tal-applikazzjoni fit-territorju 
tiegħu tad-dispożizzjonijiet adottati mill-
Istati Membri skont din id-Direttiva.



PE486.159v01-00 144/175 AM\897635MT.doc

MT

Or. en

Emenda 427
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
rapport dwar l-impatt finanzjarju ta’ din 
id-Direttiva lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill. Ir-rapport għandhu jiffoka b’mod 
partikolari fuq l-ispejjeż imħallsa mill-
passiġġieri, it-trasportaturi bl-ajru u 
bejjiegħa ta’ biljetti. Jekk ikun xieraq, ir-
rapport għandu jiġi akkumpanjat minn 
proposta leġiżlattiva mmirata lejn l-
armonizzazzjoni tal-qsim tal-piż 
finanzjarju bejn awtoritajiet kompetenti u 
trasportaturi bl-ajru madwar l-Unjoni.

Or. en

Emenda 428
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 12a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12a
Sa...* il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta rapport dwar l-impatt 
finanzjarju ta’ din id-Direttiva lill-
Parlament Ewropew u l-Kunsill. Ir-
rapport għandu jiffoka b’mod partikolari 
fuq l-ispejjeż imħallsa mill-passiġġieri, it-
trasportaturi bl-ajru u bejjiegħa ta’ 
biljetti. Jekk ikun xieraq, ir-rapport 
għandu jiġi akkumpanjat minn proposta 
leġiżlattiva mmirata lejn l-
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armonizzazzjoni tal-qsim tal-piż 
finanzjarju bejn awtoritajiet kompetenti u 
trasportaturi bl-ajru madwar l-Unjoni.
_____________
* ĠU : jekk jogħġok daħħal id-data: 
sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tiġi indirizzata l-kwistjoni dwar l-ispejjeż

Emenda 429
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13 imħassar
Protokolli komuni u formati aċċettati tad-

dejta
1. It-trasferimenti kollha tad-dejta tal-
PNR mit-trasportaturi bl- lill-Unitajiet tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri għall-
iskopijiet ta' din id-Direttiva għandhom 
isiru b'mezzi elettroniċi jew, fil-każ ta’ 
falliment tekniku, permezz ta’ kwalunkwe 
mezz xieraq ieħor, għal perjodu ta' sena 
wara l-adozzjoni tal-protokoll komuni u l-
formati aċċettati tad-dejta skont l-Artikolu 
14.
2. Meta jkun skada l-limitu ta’ żmien ta’ 
sena mid-data mill-adozzjoni tal-
protokolli komuni u l-foromati aċċettati 
tad-dejta, it-trasferimenti kollha tad-dejta 
tal-PNR mit-trasportaturi bl- lill-Unitajiet 
tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
għall-iskopijiet ta’ din id-Direttiva 
għandhom isiru b’mod elettroniku bl-użu 
ta’ metodi żguri f’għamla ta’ protokolli 
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komuni aċċettabbli li jkunu komuni għat-
trasferimenti kollha biex tiġi żgurata s-
sigurtà tad-dejta matul it-trasferiment, u 
f’format appoġġjat tad-dejta biex tiġi 
żgurata l-leġġibbiltà mill-partijiet kollha 
involuti. It-trasportaturi bl- kollha 
għandhom ikunu meħtieġa jagħżlu u 
jidentifikaw lill-Unità tal-Informazzjoni 
dwar il-Passiġġieri l-protokoll komuni u l-
format tad-dejta li bi ħsiebhom jużaw 
għat-trasferimenti tagħhom.
3. Il-lista tal-protokolli komuni aċċettabbli 
u l-formati aċċettati tad-dejta għandhom 
jitħejjew u, jekk ikun hemm bżonn, 
aġġustati mill-Kummissjoni skont il-
proċedura regolatorja msemmija fl-
Artikolu 14(2).
4. Sakemm il-protokolli komuni 
aċċettabbli u l-formati aċċettati tad-dejta 
msemmija fil-paragrafi 2 u 3 mhumiex 
disponibbli, il-paragrafu 1 għandu jibqa’ 
applikabbli.
5. Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-
miżuri tekniċi meħtieġa huma adottati 
biex ikunu jistgħu jintużaw il-protokolli 
komuni u l-formati tad-dejta fi żmien sena 
mid-data meta ġew adottati l-protokolli 
komuni u l-formati aċċettati tad-dejta.

Or. en

Emenda 430
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. It-trasferimenti kollha tad-dejta tal-PNR 
mit-trasportaturi bl- lill-Unitajiet tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri għall-
iskopijiet ta' din id-Direttiva għandhom 
isiru b'mezzi elettroniċi jew, fil-każ ta’ 
falliment tekniku, permezz ta’ kwalunkwe 

1. It-trasferimenti kollha tad-dejta tal-PNR 
mit-trasportaturi tal-ajru lill-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri għall-
iskopijiet ta' din id-Direttiva għandhom 
isiru b'mezzi elettroniċi jew, fil-każ ta’ 
falliment tekniku, permezz ta’ kwalunkwe 
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mezz xieraq ieħor, għal perjodu ta' sena 
wara l-adozzjoni tal-protokoll komuni u l-
formati aċċettati tad-dejta skont l-
Artikolu 14.

mezz xieraq ieħor, għal perjodu ta' sena 
wara l-adozzjoni tal-protokoll komuni u l-
formati aċċettati tad-dejta skont l-
Artikolu 14.

Or. de

Emenda       431
Ioan Enciu
Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. It-trasferimenti kollha tad-dejta tal-PNR 
mit-trasportaturi bl- lill-Unitajiet tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri għall-
iskopijiet ta' din id-Direttiva għandhom 
isiru b'mezzi elettroniċi jew, fil-każ ta’ 
falliment tekniku, permezz ta’ kwalunkwe 
mezz xieraq ieħor, għal perjodu ta' sena 
wara l-adozzjoni tal-protokoll komuni u l-
formati aċċettati tad-dejta skont l-
Artikolu 14.

1. It-trasferimenti kollha tad-dejta tal-PNR 
mit-trasportaturi tal-ajru lill-Unitajiet tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri għall-
iskopijiet ta' din id-Direttiva għandhom 
isiru b'mezzi elettroniċi sikuri jew, fil-każ 
ta’ falliment tekniku, permezz ta’ 
kwalunkwe mezz xieraq ieħor, għal 
perjodu ta' sena wara l-adozzjoni tal-
protokoll komuni u l-formati aċċettati tad-
dejta skont l-Artikolu 14.

Or. ro

Emenda 432
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta jkun skada l-limitu ta’ żmien ta’ 
sena mid-data mill-adozzjoni tal-protokolli 
komuni u l-foromati aċċettati tad-dejta, it-
trasferimenti kollha tad-dejta tal-PNR mit-
trasportaturi bl- lill-Unitajiet tal-

2. Meta jkun skada l-limitu ta’ żmien ta’ 
sena mid-data tal-adozzjoni tal-protokolli 
komuni u l-foromati aċċettati tad-dejta, it-
trasferimenti kollha tad-dejta tal-PNR mit-
trasportaturi bl-ajru lill-Unità tal-
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Informazzjoni dwar il-Passiġġieri għall-
iskopijiet ta’ din id-Direttiva għandhom 
isiru b’mod elettroniku bl-użu ta’ metodi 
żguri f’għamla ta’ protokolli komuni 
aċċettabbli li jkunu komuni għat-
trasferimenti kollha biex tiġi żgurata s-
sigurtà tad-dejta matul it-trasferiment, u 
f’format appoġġjat tad-dejta biex tiġi 
żgurata l-leġġibbiltà mill-partijiet kollha 
involuti. It-trasportaturi bl- kollha 
għandhom ikunu meħtieġa jagħżlu u 
jidentifikaw lill-Unità tal-Informazzjoni 
dwar il-Passiġġieri l-protokoll komuni u l-
format tad-dejta li bi ħsiebhom jużaw għat-
trasferimenti tagħhom.

Informazzjoni dwar il-Passiġġieri għall-
iskopijiet ta’ din id-Direttiva għandhom 
isiru b’mod elettroniku bl-użu ta’ metodi 
żguri f’għamla ta’ protokolli komuni 
aċċettabbli li jkunu komuni għat-
trasferimenti kollha biex tiġi żgurata s-
sigurtà tad-dejta matul it-trasferiment, u 
f’format appoġġjat tad-dejta biex tiġi 
żgurata l-leġġibbiltà mill-partijiet kollha 
involuti. It-trasportaturi bl-ajru kollha 
għandhom ikunu meħtieġa jagħżlu u 
jidentifikaw lill-Unità tal-Informazzjoni 
dwar il-Passiġġieri l-protokoll komuni u l-
format tad-dejta li bi ħsiebhom jużaw għat-
trasferimenti tagħhom.

Or. de

Emenda 433
Véronique Mathieu

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-
miżuri tekniċi meħtieġa huma adottati biex 
ikunu jistgħu jintużaw il-protokolli komuni 
u l-formati tad-dejta fi żmien sena mid-data 
meta ġew adottati l-protokolli komuni u l-
formati aċċettati tad-dejta.

5. Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-
miżuri tekniċi meħtieġa huma adottati biex 
ikunu jistgħu jintużaw il-protokolli komuni 
u l-formati tad-dejta fi żmien sena mid-data 
meta ġew adottati l-protokolli komuni u l-
formati aċċettati tad-dejta
b’kunsiderazzjoni għal-linji gwida tal-
Organizzazzjoni għall-Avjazzjoni Ċivili 
Internazzjonali (ICAO).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat ċertu livell ta’ koerenza mal-istandards internazzjonali, huwa importanti li 
jiġi ppreċiżat li l-protokolli u l-formati li ser jintużaw se jqisu r-rakkomandazzjonijiet 
rikonoxxuti fil-livell internazzjonali.
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Emenda 434
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
Artikolu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14 imħassar
Proċedura tal-kumitat

1. Il-Kummissjoni għandha tiġi assistita 
minn kumitat (‘il-Kumitat’). Il-Kumitat 
għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-
Regolament […/2011/UE] tas-16 ta' Frar 
2011.
2. Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 4 
tar-Regolament […/2011/UE] tas-16 ta’ 
Frar 2011.

Or. en

Emenda 435
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
Artikolu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15 imħassar
Traspożizzjoni

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
biex jimxu ma' din id-Direttiva sa mhux 
iżjed tard minn sentejn wara d-dħul fis-
seħħ ta' din id-Direttiva. Għandhom 
minnufih jikkomunikaw lill-Kummissjoni 
t-testi ta’ dawk id-dispożizzjonijiet u skeda 
ta’ korrelazzjoni bejn dawk id-
dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.
Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-
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dispożizzjonijiet, għandu jkun fihom 
referenza għal din id-Direttiva jew jiġu 
akkompanjati bl-imsemmija referenza fl-
okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali 
tagħhom. L-Istati Membri għandhom 
jiddeterminaw kif għandha ssir it-tali 
referenza.
2. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-
dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali 
li huma jadottaw fil-qasam irregolat minn 
din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 436
Manfred Weber

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
biex jimxu ma' din id-Direttiva sa mhux 
iżjed tard minn sentejn wara d-dħul fis-
seħħ ta' din id-Direttiva. Għandhom
minnufih jikkomunikaw lill-Kummissjoni 
t-testi ta’ dawk id-dispożizzjonijiet u skeda 
ta’ korrelazzjoni bejn dawk id-
dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
biex jimxu ma' din id-Direttiva sa mhux 
iżjed tard minn sentejn wara d-dħul fis-
seħħ ta' din id-Direttiva. L-Istati Membri li 
jużaw għall-ewwel darba minn din id-
data, id-dejta mir-Reġistru tal-Ismijiet tal-
Passiġġieri għall-iskopijiet ipprovduti fl-
Artikolu 1(2)(a) u (b), għandhom idaħħlu 
fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi sad-data 
tal-ewwel użu fis-seħħ. L-Istati Membri
għandhom minnufih jikkomunikaw lill-
Kummissjoni t-testi ta’ dawk id-
dispożizzjonijiet u skeda ta’ korrelazzjoni 
bejn dawk id-dispożizzjonijiet u din id-
Direttiva.

Or. de
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Emenda 437
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
Article 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 16 imħassar
Dispożizzjonijiet transizzjonali

Mad-data msemmija fl-Artikolu 15(1), 
jiġifieri sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta' 
din id-Direttiva, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li tinġabar id-dejta 
tal-PNR ta' mill-inqas 30% tat-titjiriet 
kollha msemmija fl-Artikolu 6(1). Sa 
sentejn wara d-data msemmija fl-Artikolu 
15, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
tinġabar id-dejta tal-PNR ta' mill-inqas 60 
% tat-titjiriet kollha msemmija fl-Artikolu 
6(1). L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li minn erba' snin wara d-data msemmija 
fl-Artikolu 15, tinġabar id-dejta tal-PNR 
mit-titjiriet kollha msemmija fl-Artikolu 
6(1).

Or. en

Emenda 438
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dispożizzjonijiet transizzjonali imħassar
Mad-data msemmija fl-Artikolu 15(1), 
jiġifieri sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta' 
din id-Direttiva, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li tinġabar id-dejta 
tal-PNR ta' mill-inqas 30% tat-titjiriet 
kollha msemmija fl-Artikolu 6(1). Sa 
sentejn wara d-data msemmija fl-Artikolu 
15, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
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tinġabar id-dejta tal-PNR ta' mill-inqas 60 
% tat-titjiriet kollha msemmija fl-Artikolu 
6(1). L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li minn erba' snin wara d-data msemmija 
fl-Artikolu 15, tinġabar id-dejta tal-PNR 
mit-titjiriet kollha msemmija fl-Artikolu 
6(1).

Or. en

Emenda 439
Manfred Weber

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mad-data msemmija fl-Artikolu 15(1), 
jiġifieri sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta' 
din id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li tinġabar id-dejta tal-PNR ta' 
mill-inqas 30% tat-titjiriet kollha 
msemmija fl-Artikolu 6(1). Sa sentejn wara 
d-data msemmija fl-Artikolu 15, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li tinġabar id-
dejta tal-PNR ta' mill-inqas 60 % tat-
titjiriet kollha msemmija fl-Artikolu 6(1). 
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
minn erba' snin wara d-data msemmija fl-
Artikolu 15, tinġabar id-dejta tal-PNR mit-
titjiriet kollha msemmija fl-Artikolu 6(1).

Mad-dati msemmija fl-Artikolu 15(1), l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li 
tinġabar id-dejta tal-PNR ta' mill-inqas 30 
% tat-titjiriet kollha msemmija fl-
Artikolu 6(1). Sa sentejn wara d-dati
msemmija fl-Artikolu 15, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li tinġabar id-dejta tal-
PNR ta' mill-inqas 60 % tat-titjiriet kollha 
msemmija fl-Artikolu 6(1). L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li minn erba' 
snin wara d-dati msemmija fl-Artikolu 15, 
tinġabar id-dejta tal-PNR mit-titjiriet 
kollha msemmija fl-Artikolu 6(1).

Or. de

Emenda 440
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
Artikolu 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 17 imħassar
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Analiżi
Abbażi l-informazzjoni pprovduta mill-
Istati Membri, il-Kummissjoni għandha:
(a) tanalizza l-vijabilità u ħtieġa li jiġu 
inklużi t-titjiriet interni fl-iskop ta’ din id-
Direttiva, fid-dawl tal-esperjenza miksuba 
minn dawk l-Istati Membri li jiġbru dejta 
tal-PNR dwar titjiriet interni. Il-
Kummissjoni għandha tibgħat rapport 
lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill fi 
żmien sentejn mid-data msemmija fl-
Artikolu 15(1);
(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.

Or. en

Emenda 441
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tanalizza l-vijabilità u ħtieġa li jiġu 
inklużi t-titjiriet interni fl-iskop ta’ din id-
Direttiva, fid-dawl tal-esperjenza miksuba 
minn dawk l-Istati Membri li jiġbru dejta 
tal-PNR dwar titjiriet interni. Il-
Kummissjoni għandha tibgħat rapport 
lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill fi 
żmien sentejn mid-data msemmija fl-
Artikolu 15(1);

imħassar
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ambitu ta’ din id-Direittiva għandu jiġi llimitat għal titjiriet internazzjonali mmirati biss.

Emenda 442
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tanalizza l-vijabilità u ħtieġa li jiġu 
inklużi t-titjiriet interni fl-iskop ta’ din id-
Direttiva, fid-dawl tal-esperjenza miksuba 
minn dawk l-Istati Membri li jiġbru dejta 
tal-PNR dwar titjiriet interni. Il-
Kummissjoni għandha tibgħat rapport 
lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill fi 
żmien sentejn mid-data msemmija fl-
Artikolu 15(1);

imħassar

Or. en

Emenda 443
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tanalizza l-vijabilità u ħtieġa li jiġu 
inklużi t-titjiriet interni fl-iskop ta’ din id-
Direttiva, fid-dawl tal-esperjenza miksuba 
minn dawk l-Istati Membri li jiġbru dejta 
tal-PNR dwar titjiriet interni. Il-
Kummissjoni għandha tibgħat rapport 
lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill fi 
żmien sentejn mid-data msemmija fl-
Artikolu 15(1);

imħassar
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Or. en

Emenda 444
Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tanalizza l-vijabilità u ħtieġa li jiġu
inklużi t-titjiriet interni fl-iskop ta’ din id-
Direttiva, fid-dawl tal-esperjenza miksuba 
minn dawk l-Istati Membri li jiġbru dejta 
tal-PNR dwar titjiriet interni. Il-
Kummissjoni għandha tibgħat rapport lill-
Parlament Ewropew u l-Kunsill fi żmien 
sentejn mid-data msemmija fl-Artikolu 
15(1);

(a) tanalizza l-vijabilità u ħtieġa tal-iskop
ta’ din id-Direttiva, fid-dawl tal-esperjenza 
miksuba minn dawk l-Istati Membri li 
jiġbru dejta tal-PNR. Il-Kummissjoni 
għandha tibgħat rapport lill-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill fi żmien sentejn mid-
data msemmija fl-Artikolu 15(1);

Or. en

Emenda 445
Carmen Romero López

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tanalizza l-vijabilità u ħtieġa li jiġu 
inklużi t-titjiriet interni fl-iskop ta’ din id-
Direttiva, fid-dawl tal-esperjenza miksuba 
minn dawk l-Istati Membri li jiġbru dejta 
tal-PNR dwar titjiriet interni. Il-
Kummissjoni għandha tibgħat rapport lill-
Parlament Ewropew u l-Kunsill fi żmien 
sentejn mid-data msemmija fl-Artikolu 
15(1);

(a) tanalizza l-vijabilità u ħtieġa li jiġi estiż 
l-iskop ta’ din id-Direttiva, fid-dawl tal-
esperjenza u r-riżultati miksuba mill-Istati 
Membri, il-ġbir ta’ dejta tal-PNR u fid-
dawl ta’ evalwazzjoni ta’ strumenti oħra 
eżistenti fl-UE fil-ġlieda kontra t-
terroriżmu u l-kriminalità organizzata. Il-
Kummissjoni għandha tibgħat rapport lill-
Parlament Ewropew u l-Kunsill fi żmien 
sentejn mid-data msemmija fl-Artikolu 
15(1);

Or. en
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Emenda 446
Manfred Weber

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) tanalizza l-vijabilità u ħtieġa li jiġu 
inklużi t-titjiriet interni fl-iskop ta’ din id-
Direttiva, fid-dawl tal-esperjenza miksuba 
minn dawk l-Istati Membri li jiġbru dejta
tal-PNR dwar titjiriet interni. Il-
Kummissjoni għandha tibgħat rapport lill-
Parlament Ewropew u l-Kunsill fi żmien 
sentejn mid-data msemmija fl-
Artikolu 15(1);

a) tanalizza l-vijabilità u ħtieġa li jiġu 
inklużi t-titjiriet interni fl-iskop ta’ din id-
Direttiva, fid-dawl tal-esperjenza miksuba 
minn dawk l-Istati Membri li jiġbru d-dejta
tal-PNR dwar titjiriet interni. Il-
Kummissjoni għandha tibgħat rapport lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill mhux 
aktar tard minn erba’ snin mid-dħul fis-
seħħ ta’ din id-Direttiva;

Or. de

Emenda 447
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – 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, il-ħtieġa 
tal-ġbir u l-ipproċessar tad-dejta tal-PNR 
għal kull wieħed mill-iskopijiet 
iddikjarati, it-tul tal-perjodu taż-żamma 
tad-dejta u l-kwalità tal-valutazzjonijiet. 
Ikun fih ukoll informazzjoni ta’ statistika 
miġbura skont l-Artikolu 18.

Or. en
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Emenda 448
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – 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 sentejn 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt illi jitqies li l-ġbir tad-dejta tal-PNR huwa miżura intrużiva fir-rigward tad-drittijiet 
fundamentali, l-evalwazzjoni għandha titwettaq kemm jista’ jkun malajr.

Emenda 449
Manfred Weber

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – 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-

b) twettaq analiżi tal-operazzjoni ta’ din id-
Direttiva u tibgħat rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill mhux aktar tard 
minn sitt snin mid-dħul fis-seħħ ta’ din 
id-Direttiva. Din l-analiżi għandha tkopri l-
elementi kollha ta’ din id-Direttiva, 
b’attenzjoni speċjali għall-konformità mal-
istandard tal-protezzjoni tad-dejta 
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perjodu taż-żamma tad-dejta u l-kwalità 
tal-valutazzjonijiet. Ikun fih ukoll 
informazzjoni ta’ statistika miġbura skont 
l-Artikolu 18.

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.

Or. de

Emenda 450
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
Artikolu 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18 imħassar
Dejta ta’ statistika

1. L-Istati Membri għandhom iħejju sett 
ta' informazzjoni statistika dwar id-dejta 
tal-PNR mogħtija lill-Unitajiet tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri. Tali 
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.
2. Dawn l-istatistiċi m’għandhomx 
jinkludu dejta personali. Għandhom 
ikunu trażmessi lill-Kummissjoni fuq bażi 
annwali.

Or. en

Emenda 451
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1
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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 
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.

1. L-Istati Membri għandhom iħejju sett ta' 
informazzjoni statistika dwar id-dejta tal-
PNR mogħtija lill-Unitajiet tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri. Tali 
statistika għandha bħala minimu tkopri n-
numru ta’ identifikazzjonijiet ta’ 
kwalunkwe persuna li tista’ tkun involuta 
f’reat terroristiku jew f’delitti 
transnazzjonali serji skont l-Artikolu 4(2),
in-numru  ta’ pożittivi foloz, in-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’ kundanni effettivi bħala 
riżultat ta’ dan.

Or. en

Emenda 452
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1

Text proposed by the Commission Amendment

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

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

Or. en
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Emenda 453
Axel Voss

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 
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.

1. Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jħejji sett 
ta' informazzjoni statistika dwar id-dejta 
tal-PNR. Dan għandu jkun ibbażat fuq id-
dejta tal-PNR mibgħuta mit-trasportaturi  
tal-ajru lill-Unità tal-Informazzjoni dwar 
il-Passiġġieri u informazzjoni mill-Istati 
Membri għall-azzjonijiet sussegwenti tal-
infurzar tal-liġi. L-istatistika 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 tal-ajru u 
destinazzjoni.

Or. de

Emenda 454
Carmen Romero López

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 
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 

1. L-Istati Membri għandhom iħejju sett ta' 
informazzjoni statistika dwar id-dejta tal-
PNR mogħtija lill-Unitajiet tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri. Tali 
statistika għandha bħala minimu tkopri n-
numru ta’ identifikazzjonijiet ta’
kwalunkwe persuna li tista’ tkun involuta 
f’reat terroristiku, in-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-
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trasportatur bl- u destinazzjoni. numru ta’ pożittiv falz li seħħ waqt l-
ipproċessar tad-dejta tal-PNR 
ikkonċernata.

Or. en

Emenda 455
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Amendment

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

1.  L-Istati Membri għandhom iħejju sett ta' 
informazzjoni statistika dwar id-dejta tal-
PNR mogħtija lill-Unitajiet tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri. Tali 
statistika għandha bħala minimu tkopri n-
numru ta’ identifikazzjonijiet ta’ 
kwalunkwe persuna li tista’ tkun involuta 
f’reat terroristiku jew f’delitti 
transnazzjonali serji skont l-Artikolu 4(2),
in-numru ta’ azzjonijiet sussegwenti tal-
infurzar tal-liġi li jinvolvu l-użu tad-dejta 
tal-PNR għal kull trasportatur bl-ajru u 
destinazzjoni, in-numru ta’ persuni 
identifikati għal skrutinju ulterjuri u n-
numru ta’ persuni li aktar tard instabu li 
ġew immarkati b’mod mhux ġustifikabbli 
bħala li huma ta’ natura suspetta.

Or. en

Emenda 456
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
Artikolu 19

Test propost mill-Kummissoni Emenda

Artikolu 19 imħassar
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Relazzjoni ma’ strumenti oħra
1. L-Istati Membri jistgħu jkomplu 
japplikaw ftehim jew arranġamenti 
bilaterali jew multilaterali bejniethom 
dwar l-iskambju tal-informazzjoni bejn 
awtoritajiet kompetenti, fis-seħħ meta din 
id-Direttiva tiġi adottata, sakemm dawn il-
ftehimiet jew arranġamenti jkunu 
kompatibbli ma’ din id-Direttiva.
2. Din id-Direttiva hija mingħajr 
preġudizzju għal kwalunkwe obbligu jew 
impenn mill-Unjoni permezz ta’ ftehim 
bilaterali u/jew multilaterali ma’ pajjiżi 
terzi.

Or. en

Emenda 457
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
Anness 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ANNESS imħassar
Dejta tar-Reġistru tal-Ismijiet tal-
Passiġġieri sakemm miġbura mit-

trasportaturi bl-
(1) Lokalizzatur tar-reġistru tal-PNR
(2) Data tar-riservazzjoni/ħruġ tal-biljett
(3) Data(i) tal-ivvjaġġar ippjanat
(4) Isem(ismijiet)
(5) Indirizz u informazzjoni tal-kuntatt 
(numru tat-telefown, indirizz tal-posta 
elettronika)
(6) Il-forom kollha tal-informazzjoni dwar 
il-ħlas, inkluż l-indirizz tal-ħruġ tal-
kontijiet
(7) Itinerajru sħiħ tal-ivvjaġġar għall-
PNR speċifika
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(8) Informazzjoni dwar vjaġġaturi ta’ 
spiss 
(9) Aġenzija tal-ivvjaġġar/aġent tal-
ivvjaġġar
(10) Status tal-ivvjaġġar tal-passiġġier, 
inklużi konfermi, status taċ-cheque-in, 
informazzjoni dwar in-nuqqas jew il-
preżenza
(11) Informazzjoni tal-PNR 
mifruda/maqsuma
(12) Kummenti ġenerali (inkluża l-
informazzjoni kollha disponibbli fuq 
minuri mhux akkumpanjati taħt it-18-il 
sena, bħall-isem u s-sess tal-minuri, l-età, 
l-ilsien (ilsna) mitkellm(a), l-isem u d-
dettalji tal-kuntatt tal-kustodja mat-tluq u 
r-relazzjoni mal-minuri, l-isem u d-dettalji 
tal-kuntatt tal-kustodja mal-wasla u r-
relazzjoni mal-minuri, l-aġent tat-tluq u 
tal-wasla)
(13) Informazzjoni fil-qasam tal-biljetti, 
inkluż in-numru tal-biljett, id-data tal-
ħruġ tal-biljett u biljetti lejn direzzjoni 
waħda, spazji tal-Automated Ticket Fare 
Quote
(14) Numru tal-post u informazzjoni oħra 
dwar il-post
(15) Informazzjoni dwar il-kondiviżjoni 
tal-kodiċi
(16) L-informazzjoni kollha dwar il-
bagalji
(17) Numru u ismijiet oħra tal-vjaġġaturi 
fuq il-PNR
(18) Kwalunkwe dejta miġbura dwar l-
Informazzjoni minn Qabel dwar il-
Passiġġieri (API)
(19) Il-bidliet storiċi kollha tal-PNR 
elenkati taħt in-numri 1 sa 18.

Or. en
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Emenda 458
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Anness 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Indirizz u informazzjoni tal-kuntatt 
(numru tat-telefown, indirizz tal-posta 
elettronika)

imħassar

Or. en

Emenda 459
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Anness 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-forom kollha tal-informazzjoni dwar 
il-ħlas, inkluż l-indirizz tal-ħruġ tal-
kontijiet

imħassar

Or. en

Emenda 460
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Anness 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissoni Emenda

(6) Il-forom kollha tal-informazzjoni dwar 
il-ħlas, inkluż l-indirizz tal-ħruġ tal-
kontijiet

imħassar

Or. en
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Emenda 461
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Anness 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Informazzjoni dwar vjaġġaturi ta’ 
spiss

imħassar

Or. en

Emenda 462
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Anness 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Informazzjoni dwar vjaġġaturi ta’ 
spiss

imħassar

Or. en

Emenda 463
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Anness 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Informazzjoni dwar vjaġġaturi ta’ 
spiss

imħassar

Or. en

Emenda 464
Cecilia Wikström, Olle Schmidt
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Proposta għal direttiva
Anness 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Informazzjoni dwar vjaġġaturi ta’ 
spiss

imħassar

Or. en

Emenda 465
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Anness 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Aġenzija tal-ivvjaġġar/aġent tal-
ivvjaġġar

imħassar

Or. en

Emenda 466
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Anness 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Aġenzija tal-ivvjaġġar/aġent tal-
ivvjaġġar

imħassar

Or. en

Emenda 467
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Anness 1 – punt 11
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Informazzjoni tal-PNR 
mifruda/maqsuma

imħassar

Or. en

Emenda 468
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Anness 1 – punt 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Informazzjoni tal-PNR 
mifruda/maqsuma

imħassar

Or. en

Emenda 469
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Anness 1 – punt 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Informazzjoni tal-PNR 
mifruda/maqsuma

imħassar

Or. en

Emenda 470
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Anness 1 – punt 12
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Kummenti ġenerali (inkluża l-
informazzjoni kollha disponibbli fuq 
minuri mhux akkumpanjati taħt it-18-il 
sena, bħall-isem u s-sess tal-minuri, l-età, 
l-ilsien (ilsna) mitkellm(a), l-isem u d-
dettalji tal-kuntatt tal-kustodja mat-tluq u 
r-relazzjoni mal-minuri, l-isem u d-dettalji 
tal-kuntatt tal-kustodja mal-wasla u r-
relazzjoni mal-minuri, l-aġent tat-tluq u 
tal-wasla)

imħassar

Or. en

Emenda 471
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Anness 1 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Kummenti ġenerali (inkluża l-
informazzjoni kollha disponibbli fuq 
minuri mhux akkumpanjati taħt it-18-il 
sena, bħall-isem u s-sess tal-minuri, l-età, 
l-ilsien (ilsna) mitkellm(a), l-isem u d-
dettalji tal-kuntatt tal-kustodja mat-tluq u 
r-relazzjoni mal-minuri, l-isem u d-dettalji 
tal-kuntatt tal-kustodja mal-wasla u r-
relazzjoni mal-minuri, l-aġent tat-tluq u 
tal-wasla)

imħassar

Or. en

Emenda 472
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Anness 1 – punt 12
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Kummenti ġenerali (inkluża l-
informazzjoni kollha disponibbli fuq 
minuri mhux akkumpanjati taħt it-18-il 
sena, bħall-isem u s-sess tal-minuri, l-età, 
l-ilsien (ilsna) mitkellm(a), l-isem u d-
dettalji tal-kuntatt tal-kustodja mat-tluq u 
r-relazzjoni mal-minuri, l-isem u d-dettalji 
tal-kuntatt tal-kustodja mal-wasla u r-
relazzjoni mal-minuri, l-aġent tat-tluq u 
tal-wasla)

imħassar

Or. en

Emenda 473
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Anness 1 – punt 12

Text proposed by the Commission Amendment

(12) Kummenti ġenerali (inkluża l-
informazzjoni kollha disponibbli fuq 
minuri mhux akkumpanjati taħt it-18-il
sena, bħall-isem u s-sess tal-minuri, l-età, l-
ilsien (ilsna) mitkellm(a), l-isem u d-
dettalji tal-kuntatt tal-kustodja mat-tluq u r-
relazzjoni mal-minuri, l-isem u d-dettalji 
tal-kuntatt tal-kustodja mal-wasla u r-
relazzjoni mal-minuri, l-aġent tat-tluq u tal-
wasla)

(12) Informazzjoni fuq minuri mhux 
akkumpanjati taħt it-18-il sena, bħall-isem 
u s-sess tal-minuri, l-età, l-ilsien (ilsna) 
mitkellm(a), l-isem u d-dettalji tal-kuntatt 
tal-kustodja mat-tluq u r-relazzjoni mal-
minuri, l-isem u d-dettalji tal-kuntatt tal-
kustodja mal-wasla u r-relazzjoni mal-
minuri, l-aġent tat-tluq u tal-wasla

Or. en

Emenda 474
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Anness 1 – punt 12
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Kummenti ġenerali (inkluża l-
informazzjoni kollha disponibbli fuq 
minuri mhux akkumpanjati taħt it-18-il 
sena, bħall-isem u s-sess tal-minuri, l-età, l-
ilsien (ilsna) mitkellm(a), l-isem u d-
dettalji tal-kuntatt tal-kustodja mat-tluq u r-
relazzjoni mal-minuri, l-isem u d-dettalji 
tal-kuntatt tal-kustodja mal-wasla u r-
relazzjoni mal-minuri, l-aġent tat-tluq u tal-
wasla)

(12) Informazzjoni fuq minuri mhux 
akkumpanjati taħt it-18-il sena, bħall-isem 
u s-sess tal-minuri, l-età, l-ilsien (ilsna) 
mitkellm(a), l-isem u d-dettalji tal-kuntatt 
tal-kustodja mat-tluq u r-relazzjoni mal-
minuri, l-isem u d-dettalji tal-kuntatt tal-
kustodja mal-wasla u r-relazzjoni mal-
minuri, l-aġent tat-tluq u tal-wasla

Or. en

Emenda 475
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Anness 1 – punt 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Informazzjoni fil-qasam tal-biljetti, 
inkluż in-numru tal-biljett, id-data tal-
ħruġ tal-biljett u biljetti lejn direzzjoni 
waħda, spazji tal-Automated Ticket Fare 
Quote

imħassar

Or. en

Emenda 476
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Anness 1 – punt 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Informazzjoni fil-qasam tal-biljetti, 
inkluż in-numru tal-biljett, id-data tal-
ħruġ tal-biljett u biljetti lejn direzzjoni 
waħda, spazji tal-Automated Ticket Fare 

imħassar



AM\897635MT.doc 171/175 PE486.159v01-00

MT

Quote

Or. en

Emenda 477
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Anness 1 – punt 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Numru tal-post u informazzjoni oħra 
dwar il-post

imħassar

Or. en

Emenda 478
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Anness 1 – punt 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Numru tal-post u informazzjoni oħra 
dwar il-post

imħassar

Or. en

Emenda 479
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Anness 1 – punt 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Numru tal-post u informazzjoni oħra 
dwar il-post

imħassar

Or. en
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Emenda 480
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Anness 1 – punt 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Numru tal-post u informazzjoni oħra 
dwar il-post

imħassar

Or. en

Emenda 481
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Anness 1 – punt 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Informazzjoni dwar il-kondiviżjoni 
tal-kodiċi

imħassar

Or. en

Emenda 482
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Anness 1 – punt 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-informazzjoni kollha dwar il-
bagalji

imħassar

Or. en
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Emenda 483
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Anness 1 – punt 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-informazzjoni kollha dwar il-
bagalji

imħassar

Or. en

Emenda 484
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Anness 1 – punt 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Numru u ismijiet oħra tal-vjaġġaturi 
fuq il-PNR

imħassar

Or. en

Emenda 485
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Anness 1 – punt 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Numru u ismijiet oħra tal-vjaġġaturi 
fuq il-PNR

imħassar

Or. en

Emenda 486
Sophia in 't Veld
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Proposta għal direttiva
Anness 1 – punt 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Kwalunkwe dejta miġbura dwar l-
Informazzjoni minn Qabel dwar il-
Passiġġieri (API)

imħassar

Or. en

Emenda 487
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Anness 1 – punt 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-bidliet storiċi kollha tal-PNR 
elenkati taħt in-numri 1 sa 18

imħassar

Or. en

Emenda 488
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Anness 1 – punt 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-bidliet storiċi kollha tal-PNR 
elenkati taħt in-numri 1 sa 18

imħassar

Or. en

Emenda 489
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Anness 1 – punt 19
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-bidliet storiċi kollha tal-PNR 
elenkati taħt in-numri 1 sa 18

(19) Il-bidliet storiċi kollha tal-PNR 
elenkati 

Or. en


