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Emenda 36
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
–

Proposta għal revoka

Il-Parlament Ewropew jirrevoka l-
proposta tal-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 37
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
–

Proposta għal revoka

Il-Parlament Ewropew jirrevoka l-
proposta tal-Kummissjoni;

Or. en

Emenda 38
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
–

Proposta għal revoka

Il-Parlament Ewropew jirrevoka l-
proposta tal-Kummissjoni;

Or. en
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Emenda 39
Gianni Vattimo

Proposta għal direttiva
–

Proposta għal revoka

Il-Parlament Ewropew jirrevoka l-
proposta tal-Kummissjoni;

Or. en

Emenda 40
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Titolu 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal direttiva TAL-
PARLAMENT EWROPEW U TAL-
KUNSILL dwar l-użu tad-dejta fir-
Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri għall-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi u delitti 
serji

Proposta għal direttiva TAL-
PARLAMENT EWROPEW U TAL-
KUNSILL dwar l-użu tad-dejta fir-
Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri għall-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi 

Or. en

Emenda 41
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Titolu 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal direttiva TAL-
PARLAMENT EWROPEW U TAL-
KUNSILL dwar l-użu tad-dejta fir-
Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri għall-

Proposta għal direttiva TAL-
PARLAMENT EWROPEW U TAL-
KUNSILL dwar l-użu tad-dejta fir-
Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri għall-
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prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi u delitti 
serji

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

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 finijiet oħra.

Emenda 42
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Proposta għal direttiva
Kunsiderazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b’mod partikolari l-Artikolu 82(1)(d) u 
87(2)(a) tieghu,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b’mod partikolari l-Artikolu 16, 82(1)(d) u 
87(2)(a) tieghu,

Or. en

Emenda 43
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-Opinjoni tal-Kontrollur Ewropew 
tal-Protezzjoni tad-Dejta (EDPS) tal-
25 ta’ Marzu 2011, u b’mod partikolari l-
paragrafi 7 sa 16 u 25, 55, u 57, esprimiet 
l-opinjoni li l-proposta inizjali għal 
Direttiva tal-bidu ma kienet tilħaq il-
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prerekwiżiti essenzjali tal-ebda żvilupp ta’ 
skema tal-PNR- jiġifieri l-konformità 
mal-prinċipji tal-ħtieġa u l-
proporzjonalità, sal-punt li l-EDPS 
jesprimi dubji dwar l-inklużjoni fil-
proposta tad-delitti serji li ma jkollhom l-
ebda konnessjoni mat-terroriżmu.

Or. en

Emenda 44
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Premessa 1b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) L-Opinjoni 10/2011 tal-Grupp ta’ 
Ħidma tal-Artikolu 29 adottata fil-
5 ta’ April 2011 iddikjarat li kien hemm 
nuqqas ta’ informazzjoni dwar l-effikaċja 
u l-adattezza tas-sistemi u l-għodod 
eżistenti tal-UE għal kooperazzjoni bejn 
il-pulizija u l-korpi ġudizzjarji sabiex 
jiġġieldu kontra t-terroriżmu u l-
kriminalità organizzata, u qajmet dubji 
dwar il-ħtieġa ta’ proposta bħal din u 
esprimiet dubji serji dwar il-
proporzjonalità tal-ġbir ta’ ammont kbir 
ħafna ta’ informazzjoni personali dwar il-
passiġġieri irrispettivament jekk ikunux 
issuspettati jew le.

Or. en

Emenda 45
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
Premessa 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Fis-6 ta’ Novembru 2007, il-
Kummissjoni adottat proposta għal 
Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill dwar l-użu 
tad-dejta tar-Reġistru tal-Ismijiet tal-
Passiġġieri (PNR) għal skopijiet tal-
infurzar tal-liġi. Madankollu, mad-dħul 
fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona fl-
1 ta' Diċembru 2009, il-proposta tal-
Kummissjoni, li kienet għadha mhux 
adottata mill-Kunsill sa dik id-data, saret 
skaduta.

imħassar

Or. en

Emenda 46
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-‘Programm ta’ Stokkolma —
Ewropa libera u żgura li taqdi u tipproteġi 
ċ-ċittadini’ jitlob li l-Kummissjoni 
tippreżenta proposta għall-użu tad-dejta 
tal-PNR għall-prevenzjoni, l-iskoperta, l-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni tat-
terroriżmu u delitti serji.

imħassar

Or. en

Emenda 47
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-Kummissjoni ppreżentat uħud mill- imħassar
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elementi ewlenin ta’ politika tal-Unjoni 
f’dan il-qasam fil-Komunikazzjoni tagħha 
tal-21 ta’ Settembru 2010 ‘Dwar l-approċċ 
globali għat-trasferiment ta’ dejta tar-
Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (PNR) 
lejn pajjiżi terzi.

Or. en

Emenda 48
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Id-Direttiva tal-Kunsill 2004/82/KE 
tad-29 ta’ April 2004 dwar l-obbligu tat-
trasportaturi bl-ajru li jikkomunikaw 
dejta tal-passiġġieri tirregola t-
trasferiment bil-quddiem ta’ 
informazzjoni dwar il-passiġġieri mit-
trasportaturi bl-ajru lill-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti bil-għan li jtejbu l-
kontrolli bejn il-fruntieri u għall-ġlieda 
kontra l-immigrazzjoni irregolari.

imħassar

Or. en

Emenda 49
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Id-dejta tal-PNR hija meħtieġa għall-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni 
u l-prosekuzzjoni b’mod effettiv ta’ reati 
terroristiċi u delitti serji u għalhekk 
tissaħħaħ is-sigurtà interna.

imħassar
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Or. en

Emenda 50
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Id-dejta tal-PNR hija meħtieġa għall-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni 
u l-prosekuzzjoni b’mod effettiv ta’ reati 
terroristiċi u delitti serji u għalhekk 
tissaħħaħ is-sigurtà interna.

imħassar

Or. en

Emenda 51
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Id-dejta tal-PNR hija meħtieġa għall-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni 
u l-prosekuzzjoni b’mod effettiv ta’ reati 
terroristiċi u delitti serji u għalhekk 
tissaħħaħ is-sigurtà interna.

imħassar

Or. en

Emenda 52
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Premessa 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Id-dejta tal-PNR hija meħtieġa għall-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni b’mod effettiv ta’ reati 
terroristiċi u delitti serji u għalhekk 
tissaħħaħ is-sigurtà interna.

(5) Id-dejta tal-PNR tista’ tkun meħtieġa 
għall-prevenzjoni, l-iskoperta, l-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni b’mod 
effettiv ta’ reati terroristiċi u għalhekk 
tissaħħaħ is-sigurtà interna.

Or. en

Emenda 53
Kinga Göncz

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Id-dejta tal-PNR hija meħtieġa għall-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni b’mod effettiv ta’ reati 
terroristiċi u delitti serji u għalhekk 
tissaħħaħ is-sigurtà interna.

(5) Id-dejta tal-PNR tista’ tagħti kontribut 
sinifikanti għall-prevenzjoni, l-iskoperta, l-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni b’mod 
effettiv ta’ reati terroristiċi u delitti serji u 
għalhekk tissaħħaħ is-sigurtà interna.

Or. en

Emenda 54
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Id-dejta tal-PNR hija meħtieġa għall-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni b’mod effettiv ta’ reati 
terroristiċi u delitti serji u għalhekk 
tissaħħaħ is-sigurtà interna.

(5) Id-dejta tal-PNR tista’ tkun mezz utli
għall-prevenzjoni, l-iskoperta, l-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni b’mod 
effettiv ta’ reati terroristiċi u ċerti tipi ta’
delitti serji ta’ natura transnazzjonali u 
għalhekk tissaħħaħ is-sigurtà interna.

Or. en
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Emenda 55
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Id-dejta tal-PNR hija meħtieġa għall-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni b’mod effettiv ta’ reati 
terroristiċi u delitti serji u għalhekk 
tissaħħaħ is-sigurtà interna.

(5) Id-dejta tal-PNR tista’ tkun utli għall-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni b’mod effettiv ta’ reati 
terroristiċi u delitti serji u għalhekk 
tissaħħaħ is-sigurtà interna.

Or. en

Emenda 56
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Id-dejta tal-PNR hija meħtieġa għall-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni b’mod effettiv ta’ reati 
terroristiċi u delitti serji u għalhekk 
tissaħħaħ is-sigurtà interna.

(5) Id-dejta tal-PNR tista’ tkun mezz utli
għall-prevenzjoni, l-iskoperta, l-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni b’mod 
effettiv ta’ reati terroristiċi u ċerti tipi ta’ 
delitti transnazzjonali serji.

Or. en

Emenda 57
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Id-dejta tal-PNR tgħin lill-awtoritajiet 
tal-infurzar tal-liġi fil-prevenzjoni, l-

imħassar
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iskoperta, l-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta' delitti serji, inklużi atti 
ta' terroriżmu, billi titqabbel ma' bosta 
databases ta' persuni u oġġetti mfittxija, 
titwaqqaf evidenza u, fejn rilevanti, sabiex 
jinstabu assoċjati ta' kriminali u jinqabdu 
netwerks kriminali.

Or. en

Emenda 58
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Id-dejta tal-PNR tgħin lill-awtoritajiet 
tal-infurzar tal-liġi fil-prevenzjoni, l-
iskoperta, l-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta' delitti serji, inklużi atti ta' 
terroriżmu, billi titqabbel ma' bosta 
databases ta' persuni u oġġetti mfittxija, 
titwaqqaf evidenza u, fejn rilevanti, sabiex 
jinstabu assoċjati ta' kriminali u jinqabdu 
netwerks kriminali.

(6) Id-dejta tal-PNR tista’ tgħin lill-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi fil-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni ta' delitti transnazzjonali
serji, inklużi atti ta' terroriżmu.

Or. en

Emenda 59
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Id-dejta tal-PNR tgħin lill-awtoritajiet 
tal-infurzar tal-liġi fil-prevenzjoni, l-
iskoperta, l-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta' delitti serji, inklużi atti ta' 
terroriżmu, billi titqabbel ma' bosta 
databases ta' persuni u oġġetti mfittxija, 

(6) Id-dejta tal-PNR tista’ tgħin lill-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi fil-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni ta' delitti transnazzjonali
serji, inklużi atti ta' terroriżmu, billi 
titqabbel ma' bosta databases ta' persuni u 
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titwaqqaf evidenza u, fejn rilevanti, sabiex 
jinstabu assoċjati ta' kriminali u jinqabdu 
netwerks kriminali.

oġġetti mfittxija, tinstab l-evidenza
meħtieġa u, fejn rilevanti, sabiex jinstabu 
assoċjati ta' kriminali u jinqabdu netwerks 
kriminali.

Or. en

Emenda 60
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Id-dejta tal-PNR tgħin lill-awtoritajiet 
tal-infurzar tal-liġi fil-prevenzjoni, l-
iskoperta, l-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta' delitti serji, inklużi atti ta' 
terroriżmu, billi titqabbel ma' bosta 
databases ta' persuni u oġġetti mfittxija, 
titwaqqaf evidenza u, fejn rilevanti, sabiex 
jinstabu assoċjati ta' kriminali u jinqabdu 
netwerks kriminali.

(6) Id-dejta tal-PNR tista’ f’ċirkostanzi 
eċċezzjonali tgħin lill-awtoritajiet tal-
infurzar tal-liġi fil-prevenzjoni, l-iskoperta, 
l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta' 
delitti transnazzjonali serji, inklużi atti ta' 
terroriżmu, billi titqabbel ma' bosta 
databases ta' persuni u oġġetti mfittxija, 
titwaqqaf evidenza u, fejn rilevanti, sabiex 
jinstabu assoċjati ta' kriminali u jinqabdu 
netwerks kriminali.

Or. en

Emenda 61
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Id-dejta tal-PNR tgħin lill-awtoritajiet 
tal-infurzar tal-liġi fil-prevenzjoni, l-
iskoperta, l-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta' delitti serji, inklużi atti ta' 
terroriżmu, billi titqabbel ma' bosta 
databases ta' persuni u oġġetti mfittxija, 
titwaqqaf evidenza u, fejn rilevanti, sabiex
jinstabu assoċjati ta' kriminali u jinqabdu 

(6) Id-dejta tal-PNR tista’ tgħin lill-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi fil-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni ta’ atti ta' terroriżmu.
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netwerks kriminali.

Or. en

Emenda 62
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Id-dejta tal-PNR tgħin lill-awtoritajiet 
tal-infurzar tal-liġi fil-prevenzjoni, l-
iskoperta, l-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta' delitti serji, inklużi atti ta' 
terroriżmu, billi titqabbel ma' bosta 
databases ta' persuni u oġġetti mfittxija, 
titwaqqaf evidenza u, fejn rilevanti, sabiex 
jinstabu assoċjati ta' kriminali u jinqabdu 
netwerks kriminali.

(6) Id-dejta tal-PNR tista’ tgħin lill-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi fil-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni ta' delitti serji, inklużi atti 
ta' terroriżmu, billi titqabbel ma' bosta 
databases ta' persuni u oġġetti mfittxija, 
titwaqqaf evidenza u, fejn rilevanti, sabiex 
jinstabu assoċjati ta' kriminali u jinqabdu 
netwerks kriminali.

Or. en

Emenda 63
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Id-dejta tal-PNR tgħin lill-awtoritajiet 
tal-infurzar tal-liġi fil-prevenzjoni, l-
iskoperta, l-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta' delitti serji, inklużi atti ta' 
terroriżmu, billi titqabbel ma' bosta 
databases ta' persuni u oġġetti mfittxija, 
titwaqqaf evidenza u, fejn rilevanti, sabiex 
jinstabu assoċjati ta' kriminali u jinqabdu 
netwerks kriminali.

(6) Id-dejta tal-PNR tista’ tgħin lill-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi fil-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni ta' delitti transnazzjonali
serji, inklużi atti ta' terroriżmu, billi 
titqabbel ma' bosta databases ta' persuni u 
oġġetti mfittxija, tinstab l-evidenza
meħtieġa u, fejn rilevanti, sabiex jinstabu 
assoċjati ta' kriminali u jinqabdu netwerks 
kriminali.

Or. en
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Emenda 64
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Id-dejta tal-PNR tippermetti lill-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi sabiex 
jidentifikaw persuni, li qabel kienu 
“mhux magħrufa”, jiġifieri persuni li 
qabel kienu mhux suspettati u jistgħu 
jkunu involuti f’delitt serju jew 
f’terroriżmu, iżda meta d-dejta tagħhom 
tiġi analizzata din tissuġġerixxi li setgħu 
jkunu involuti f'tali delitti u li għalhekk 
dawn il-persuni għandhom ikunu soġġetti 
għal aktar eżaminazzjoni mill-awtoritajiet 
kompetenti. Bl-użu tad-dejta tal-PNR l-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi jistgħu 
jindirizzaw it-theddida ta' delitti serji u 
terroriżmu minn perspettiva differenti u 
permezz tal-ipproċessar ta' kategoriji oħra 
ta' dejta personali. Barra minn hekk, 
sabiex jiġi żgurat li l-ipproċessar tad-dejta 
ta' persuni innoċenti u persuni mhux 
sospettati jibqa' limitat kemm jista' jkun, 
l-aspetti tal-użu tad-dejta tal-PNR fir-
rigward tal-istabbiliment u l-applikazzjoni 
tal-kriterji tal-valutazzjoni għandhom jiġu 
limitati ulterjorment għal delitti serji li 
għandhom wkoll natura transnazzjonali, 
jiġifieri huma intrisikament konnessi mal-
ivvjaġġar u għal din hija r-raġuni għat-tip 
ta' dejta li qiegħda tiġi pproċessata.

imħassar

Or. en

Emenda 65
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Premessa 7
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Id-dejta tal-PNR tippermetti lill-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi sabiex 
jidentifikaw persuni, li qabel kienu 
“mhux magħrufa”, jiġifieri persuni li 
qabel kienu mhux suspettati u jistgħu 
jkunu involuti f’delitt serju jew 
f’terroriżmu, iżda meta d-dejta tagħhom 
tiġi analizzata din tissuġġerixxi li setgħu 
jkunu involuti f'tali delitti u li għalhekk 
dawn il-persuni għandhom ikunu soġġetti 
għal aktar eżaminazzjoni mill-awtoritajiet 
kompetenti. Bl-użu tad-dejta tal-PNR l-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi jistgħu 
jindirizzaw it-theddida ta' delitti serji u 
terroriżmu minn perspettiva differenti u 
permezz tal-ipproċessar ta' kategoriji oħra 
ta' dejta personali. Barra minn hekk, 
sabiex jiġi żgurat li l-ipproċessar tad-dejta 
ta' persuni innoċenti u persuni mhux 
sospettati jibqa' limitat kemm jista' jkun, 
l-aspetti tal-użu tad-dejta tal-PNR fir-
rigward tal-istabbiliment u l-applikazzjoni 
tal-kriterji tal-valutazzjoni għandhom jiġu 
limitati ulterjorment għal delitti serji li 
għandhom wkoll natura transnazzjonali, 
jiġifieri huma intrisikament konnessi mal-
ivvjaġġar u għal din hija r-raġuni għat-tip 
ta' dejta li qiegħda tiġi pproċessata.

imħassar

Or. en

Emenda 66
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Id-dejta tal-PNR tippermetti lill-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi sabiex 
jidentifikaw persuni, li qabel kienu 
“mhux magħrufa”, jiġifieri persuni li 

imħassar
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qabel kienu mhux suspettati u jistgħu 
jkunu involuti f’delitt serju jew 
f’terroriżmu, iżda meta d-dejta tagħhom 
tiġi analizzata din tissuġġerixxi li setgħu 
jkunu involuti f'tali delitti u li għalhekk 
dawn il-persuni għandhom ikunu soġġetti 
għal aktar eżaminazzjoni mill-awtoritajiet 
kompetenti. Bl-użu tad-dejta tal-PNR l-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi jistgħu 
jindirizzaw it-theddida ta' delitti serji u 
terroriżmu minn perspettiva differenti u 
permezz tal-ipproċessar ta' kategoriji oħra 
ta' dejta personali. Barra minn hekk, 
sabiex jiġi żgurat li l-ipproċessar tad-dejta 
ta' persuni innoċenti u persuni mhux 
sospettati jibqa' limitat kemm jista' jkun, 
l-aspetti tal-użu tad-dejta tal-PNR fir-
rigward tal-istabbiliment u l-applikazzjoni 
tal-kriterji tal-valutazzjoni għandhom jiġu 
limitati ulterjorment għal delitti serji li 
għandhom wkoll natura transnazzjonali, 
jiġifieri huma intrisikament konnessi mal-
ivvjaġġar u għal din hija r-raġuni għat-tip 
ta' dejta li qiegħda tiġi pproċessata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-profilar, jew il-ħolqien u l-applikazzjoni ta’ kriterji tal-valutazzjoni, m’għandux jiġi 
permess fin-nuqqas ta’ definizzjoni legali ta’ profilar fil-livell tal-UE.

Emenda 67
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Id-dejta tal-PNR tippermetti lill-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi sabiex 
jidentifikaw persuni, li qabel kienu 
“mhux magħrufa”, jiġifieri persuni li 
qabel kienu mhux suspettati u jistgħu 
jkunu involuti f’delitt serju jew 

imħassar
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f’terroriżmu, iżda meta d-dejta tagħhom 
tiġi analizzata din tissuġġerixxi li setgħu 
jkunu involuti f'tali delitti u li għalhekk 
dawn il-persuni għandhom ikunu soġġetti 
għal aktar eżaminazzjoni mill-awtoritajiet 
kompetenti. Bl-użu tad-dejta tal-PNR l-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi jistgħu 
jindirizzaw it-theddida ta' delitti serji u 
terroriżmu minn perspettiva differenti u 
permezz tal-ipproċessar ta' kategoriji oħra 
ta' dejta personali. Barra minn hekk, 
sabiex jiġi żgurat li l-ipproċessar tad-dejta 
ta' persuni innoċenti u persuni mhux 
sospettati jibqa' limitat kemm jista' jkun, 
l-aspetti tal-użu tad-dejta tal-PNR fir-
rigward tal-istabbiliment u l-applikazzjoni 
tal-kriterji tal-valutazzjoni għandhom jiġu 
limitati ulterjorment għal delitti serji li 
għandhom wkoll natura transnazzjonali, 
jiġifieri huma intrisikament konnessi mal-
ivvjaġġar u għal din hija r-raġuni għat-tip 
ta' dejta li qiegħda tiġi pproċessata.

Or. en

Emenda 68
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Id-dejta tal-PNR tippermetti lill-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi sabiex 
jidentifikaw persuni, li qabel kienu “mhux 
magħrufa”, jiġifieri persuni li qabel kienu 
mhux suspettati u jistgħu jkunu involuti 
f’delitt serju jew f’terroriżmu, iżda meta d-
dejta tagħhom tiġi analizzata din 
tissuġġerixxi li setgħu jkunu involuti f'tali 
delitti u li għalhekk dawn il-persuni
għandhom ikunu soġġetti għal aktar 
eżaminazzjoni mill-awtoritajiet 
kompetenti. Bl-użu tad-dejta tal-PNR l-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi jistgħu 

(7) Id-dejta tal-PNR tista’ tippermetti lill-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi sabiex 
jidentifikaw persuni, li qabel kienu “mhux 
magħrufa”, jiġifieri persuni li qabel kienu 
mhux suspettati u jistgħu jkunu involuti 
f’delitt transnazzjonali serju jew 
f’terroriżmu, iżda meta d-dejta tagħhom 
tiġi analizzata din tissuġġerixxi li setgħu 
jkunu involuti f'tali delitti. Billi dak is-
suġġeriment ma jikkostitwix suspett, dawk 
il-persuni għalhekk għandhom ikunu 
soġġetti għal aktar eżaminazzjoni mill-
awtoritajiet kompetenti biss f’każijiet 
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jindirizzaw it-theddida ta' delitti serji u 
terroriżmu minn perspettiva differenti u 
permezz tal-ipproċessar ta' kategoriji oħra 
ta' dejta personali. Barra minn hekk, sabiex 
jiġi żgurat li l-ipproċessar tad-dejta ta' 
persuni innoċenti u persuni mhux sospettati 
jibqa' limitat kemm jista' jkun, l-aspetti tal-
użu tad-dejta tal-PNR fir-rigward tal-
istabbiliment u l-applikazzjoni tal-kriterji 
tal-valutazzjoni għandhom jiġu limitati
ulterjorment għal delitti serji li għandhom 
wkoll natura transnazzjonali, jiġifieri huma 
intrisikament konnessi mal-ivvjaġġar u 
għal din hija r-raġuni għat-tip ta' dejta li 
qiegħda tiġi pproċessata.

relatati ma’ atti speċifiċi ta’ delitt serju 
jew terroriżmu. Bl-użu tad-dejta tal-PNR l-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi jistgħu 
jindirizzaw it-theddida ta' delitti 
transnazzjonali serji u terroriżmu minn 
perspettiva differenti u permezz tal-
ipproċessar ta' kategoriji oħra ta' dejta 
personali. Barra minn hekk, sabiex jiġi 
żgurat li l-ipproċessar tad-dejta ta' persuni 
innoċenti u persuni mhux sospettati jibqa' 
limitat kemm jista' jkun, l-użu tal-PNR  
għandu jiġi limitat ulterjorment għal delitti 
serji li għandhom ukoll natura 
transnazzjonali, jiġifieri huma 
intrisikament konnessi mal-ivvjaġġar u 
għal din hija r-raġuni għat-tip ta' dejta li 
qiegħda tiġi pproċessata.

Or. en

Emenda 69
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Id-dejta tal-PNR tippermetti lill-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi sabiex 
jidentifikaw persuni, li qabel kienu “mhux 
magħrufa”, jiġifieri persuni li qabel kienu 
mhux suspettati u jistgħu jkunu involuti 
f’delitt serju jew f’terroriżmu, iżda meta d-
dejta tagħhom tiġi analizzata din 
tissuġġerixxi li setgħu jkunu involuti f'tali 
delitti u li għalhekk dawn il-persuni 
għandhom ikunu soġġetti għal aktar 
eżaminazzjoni mill-awtoritajiet 
kompetenti. Bl-użu tad-dejta tal-PNR l-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi jistgħu 
jindirizzaw it-theddida ta' delitti serji u
terroriżmu minn perspettiva differenti u 
permezz tal-ipproċessar ta' kategoriji oħra 
ta' dejta personali. Barra minn hekk, sabiex 
jiġi żgurat li l-ipproċessar tad-dejta ta' 

(7) Id-dejta tal-PNR tippermetti lill-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi sabiex 
jidentifikaw persuni, li qabel kienu “mhux 
magħrufa”, jiġifieri persuni li qabel kienu 
mhux suspettati u jistgħu jkunu involuti 
f’terroriżmu, iżda meta d-dejta tagħhom 
tiġi analizzata din tissuġġerixxi li setgħu 
jkunu involuti f'tali delitti u li għalhekk 
dawn il-persuni għandhom ikunu soġġetti 
għal aktar eżaminazzjoni mill-awtoritajiet 
kompetenti. Bl-użu tad-dejta tal-PNR l-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi jistgħu 
jindirizzaw it-theddida ta' terroriżmu minn 
perspettiva differenti u permezz tal-
ipproċessar ta' kategoriji oħra ta' dejta 
personali. Barra minn hekk, sabiex jiġi 
żgurat li l-ipproċessar tad-dejta ta' persuni 
innoċenti u persuni mhux sospettati jibqa' 
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persuni innoċenti u persuni mhux sospettati 
jibqa' limitat kemm jista' jkun, l-aspetti tal-
użu tad-dejta tal-PNR fir-rigward tal-
istabbiliment u l-applikazzjoni tal-kriterji 
tal-valutazzjoni għandhom jiġu limitati 
ulterjorment għal delitti serji li għandhom 
wkoll natura transnazzjonali, jiġifieri huma 
intrisikament konnessi mal-ivvjaġġar u 
għal din hija r-raġuni għat-tip ta' dejta li 
qiegħda tiġi pproċessata.

limitat kemm jista' jkun, l-aspetti tal-użu 
tad-dejta tal-PNR fir-rigward tal-
istabbiliment u l-applikazzjoni tal-kriterji 
tal-valutazzjoni għandhom jiġu limitati 
ulterjorment għal delitti serji li għandhom 
ukoll natura transnazzjonali, jiġifieri huma 
intrisikament konnessi mal-ivvjaġġar u 
għal din hija r-raġuni għat-tip ta' dejta li 
qiegħda tiġi pproċessata jiġifieri t-
terroriżmu.

Or. en

Emenda 70
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-ipproċessar tad-dejta personali jrid 
ikun proporzjonali għall-għan speċifiku 
tas-sigurtà segwit minn din id-Direttiva.

imħassar

Or. en

Emenda 71
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-ipproċessar tad-dejta personali jrid 
ikun proporzjonali għall-għan speċifiku 
tas-sigurtà segwit minn din id-Direttiva.

(8) L-ipproċessar tad-dejta personali jrid 
ikun neċessarju u proporzjonali għall-
iskop speċifiku segwit minn din id-
Direttiva.

Or. en
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Emenda 72
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9)      (9) L-użu tad-dejta tal-PNR flimkien mad-
dejta tal-Informazzjoni minn Qabel dwar 
il-Passiġġieri f’ċerti każijiet żiedet il-valur 
fl-assistenza lill-Istati Membri sabiex 
jivverifikaw l-identità ta’ individwu u 
għalhekk isaħħu l-valur tal-infurzar tal-
liġi tagħhom.

imħassar

Or. en

Emenda 73
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9)       (9) L-użu tad-dejta tal-PNR flimkien mad-
dejta tal-Informazzjoni minn Qabel dwar 
il-Passiġġieri f’ċerti każijiet żiedet il-valur 
fl-assistenza lill-Istati Membri sabiex 
jivverifikaw l-identità ta’ individwu u 
għalhekk isaħħu l-valur tal-infurzar tal-
liġi tagħhom.

imħassar

Or. en

Emenda 74
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
Premessa 10
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Għall-prevenzjoni, l-iskoperta, l-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi u delitti serji, huwa għalhekk 
essenzjali li l-Istati Membri kollha 
jintroduċu dispożizzjonijiet li jistabbilixxu 
obbligi fuq it-trasportaturi bl-ajru li 
joperaw titjiriet internazzjonali lejn jew 
minn territorju tal-Istati Membri tal-
Unjoni Ewropea.

imħassar

Or. en

Emenda 75
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Għall-prevenzjoni, l-iskoperta, l-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi u delitti serji, huwa għalhekk 
essenzjali li l-Istati Membri kollha 
jintroduċu dispożizzjonijiet li jistabbilixxu 
obbligi fuq it-trasportaturi bl-ajru li 
joperaw titjiriet internazzjonali lejn jew 
minn territorju tal-Istati Membri tal-
Unjoni Ewropea.

imħassar

Or. en

Emenda 76
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Għall-prevenzjoni, l-iskoperta, l- (10) Għall-prevenzjoni, l-iskoperta, l-
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investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi u delitti serji, huwa għalhekk 
essenzjali li l-Istati Membri kollha 
jintroduċu dispożizzjonijiet li jistabbilixxu 
obbligi fuq it-trasportaturi bl-ajru li 
joperaw titjiriet internazzjonali lejn jew 
minn territorju tal-Istati Membri tal-Unjoni 
Ewropea. 

investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi u delitti transnazzjonali serji, l-
Istati Membri kollha jistgħu jintroduċu 
dispożizzjonijiet li jistabbilixxu obbligi fuq 
it-trasportaturi bl-ajru li joperaw titjiriet 
internazzjonali lejn jew minn territorju tal-
Istati Membri tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 77
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Għall-prevenzjoni, l-iskoperta, l-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi u delitti serji, huwa għalhekk 
essenzjali li l-Istati Membri kollha 
jintroduċu dispożizzjonijiet li jistabbilixxu 
obbligi fuq it-trasportaturi bl-ajru li 
joperaw titjiriet internazzjonali lejn jew 
minn territorju tal-Istati Membri tal-Unjoni 
Ewropea.

(10) Għall-prevenzjoni, l-iskoperta, l-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi, huwa għalhekk essenzjali li l-
Istati Membri kollha jintroduċu 
dispożizzjonijiet li jistabbilixxu obbligi fuq 
it-trasportaturi bl-ajru li joperaw titjiriet 
internazzjonali lejn jew minn territorju tal-
Istati Membri tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 78
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Għall-prevenzjoni, l-iskoperta, l-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi u delitti serji, huwa għalhekk 
essenzjali li l-Istati Membri kollha 

(10) Għall-prevenzjoni, l-iskoperta, l-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi u delitti transnazzjonali serji, 
huwa għalhekk essenzjali li l-Istati Membri 
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jintroduċu dispożizzjonijiet li jistabbilixxu 
obbligi fuq it-trasportaturi bl-ajru li 
joperaw titjiriet internazzjonali lejn jew 
minn territorju tal-Istati Membri tal-Unjoni 
Ewropea.

kollha jintroduċu dispożizzjonijiet li 
jistabbilixxu obbligi fuq it-trasportaturi bl-
ajru li joperaw titjiriet internazzjonali lejn 
jew minn territorju tal-Istati Membri tal-
Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 79
Manfred Weber

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Għall-prevenzjoni, l-iskoperta, l-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi u delitti serji, huwa għalhekk
essenzjali li l-Istati Membri kollha 
jintroduċu dispożizzjonijiet li jistabbilixxu 
obbligi fuq it-trasportaturi bl-ajru li 
joperaw titjiriet internazzjonali lejn jew 
minn territorju tal-Istati Membri tal-Unjoni 
Ewropea.

(10) Għall-prevenzjoni, l-iskoperta, l-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi u delitti serji, ikun ta’ għajnuna
li l-Istati Membri kollha jintroduċu 
dispożizzjonijiet li jistabbilixxu obbligi fuq 
it-trasportaturi bl-ajru li joperaw titjiriet 
internazzjonali lejn jew minn territorju tal-
Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. L-Istati 
Membri jibqgħu liberi biex jiddeċiedu 
jekk iridux jagħmlu użu mid-dejta tar-
Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri għal 
dawn l-iskopijiet. Id-dispożizzjonijiet ta’ 
din id-Direttiva japplikaw biss għal dawk 
l-Istati Membri li jagħmlu użu minn din 
id-dejta tar-Reġistru tal-Ismijiet tal-
Passiġġieri.

Or. de

Emenda 80
Véronique Mathieu

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Għall-prevenzjoni, l-iskoperta, l- (10) Għall-prevenzjoni, l-iskoperta, l-
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investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi u delitti serji, huwa għalhekk 
essenzjali li l-Istati Membri kollha 
jintroduċu dispożizzjonijiet li jistabbilixxu 
obbligi fuq it-trasportaturi bl-ajru li 
joperaw titjiriet internazzjonali lejn jew 
minn territorju tal-Istati Membri tal-Unjoni 
Ewropea.

investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi u delitti serji, huwa għalhekk 
essenzjali li l-Istati Membri kollha 
jintroduċu dispożizzjonijiet li jistabbilixxu 
obbligi fuq it-trasportaturi bl-ajru li 
joperaw titjiriet ġewwa u barra l-Unjoni, 
lejn jew minn territorju tal-Istati Membri 
tal-Unjoni Ewropea.

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 l-
Unjoni hija preferibbli għal dik ta’ titjiriet internazzjonali/ interni li tittieħed mill-kodiċi tal-
fruntieri Schengen li mhix adattata għal Direttiva li ser tapplika għat-territorju kollu tal-
Unjoni Ewropea.

Emenda 81
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Għall-prevenzjoni, l-iskoperta, l-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi u delitti serji, huwa għalhekk 
essenzjali li l-Istati Membri kollha 
jintroduċu dispożizzjonijiet li jistabbilixxu 
obbligi fuq it-trasportaturi bl-ajru li 
joperaw titjiriet internazzjonali lejn jew 
minn territorju tal-Istati Membri tal-Unjoni 
Ewropea.

(10) Għall-prevenzjoni, l-iskoperta, l-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi u delitti transnazzjonali serji, 
huwa għalhekk essenzjali li l-Istati Membri 
kollha jintroduċu dispożizzjonijiet li 
jistabbilixxu obbligi fuq it-trasportaturi bl-
ajru li joperaw titjiriet internazzjonali 
mmirati lejn jew minn territorju tal-Istati 
Membri tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 82
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
Premessa 11
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) It-trasportaturi bl-ajru diġà jiġbru u 
jipproċessaw dejta tal-PNR mill-
passiġġieri tagħhom għall-iskopijiet 
kummerċjali tagħhom. Din id-Direttiva 
m’għandha timponi l-ebda obbligu fuq it-
trasportaturi bl-ajru biex jiġbru jew 
iżommu dejta addizzjonali mill-passiġġieri 
jew jiponu xi obbligu fuq il-passiġġieri 
sabiex jipprovdu xi dejta addizzjonali ma' 
dik li diġà qed tkun ipprovduta lit-
trasportaturi bl-ajru.

imħassar

Or. en

Emenda 83
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) It-trasportaturi bl-ajru diġà jiġbru u 
jipproċessaw dejta tal-PNR mill-passiġġieri 
tagħhom għall-iskopijiet kummerċjali 
tagħhom. Din id-Direttiva m’għandha 
timponi l-ebda obbligu fuq it-trasportaturi 
bl-ajru biex jiġbru jew iżommu dejta 
addizzjonali mill-passiġġieri jew jiponu xi 
obbligu fuq il-passiġġieri sabiex jipprovdu 
xi dejta addizzjonali ma' dik li diġà qed 
tkun ipprovduta lit-trasportaturi bl-ajru.

(11) It-trasportaturi bl-ajru diġà jiġbru u 
jipproċessaw dejta tal-PNR mill-passiġġieri 
tagħhom għall-iskopijiet kummerċjali 
tagħhom. Din id-Direttiva m’għandha 
timponi l-ebda obbligu fuq it-trasportaturi 
bl-ajru biex jiġbru jew iżommu dejta 
addizzjonali mill-passiġġieri jew jiponu xi 
obbligu fuq il-passiġġieri sabiex jipprovdu 
xi dejta addizzjonali ma' dik li diġà qed 
tkun ipprovduta lit-trasportaturi bl-ajru. 
Fejn it-trasportaturi bl-ajru ma jiksbux 
dejta fir-rutina normali tan-negozju għal 
finijiet kummerċjali, m’għandux ikun 
meħtieġ li jiżviluppaw proċessi sabiex 
jiġbru dejta bħal din.

Or. en
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Emenda 84
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) L-ispejjeż tal-ipproċessar u biex 
tintbagħat id-dejta tal-PNR għandhom 
jaqgħu fuq l-Istati Membri.

Or. en

Emenda 85
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Id-definizzjoni ta' reati terroristiċi 
għandha tittieħed mill-Artikoli 1 sa 4 tad-
Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2002/475/ĠAI 
dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu. Id-
definizzjoni tad-delitti serji għandha 
tittieħed mill-Artikolu 2 tad-Deċiżjoni 
Qafas tal-Kunsill 2002/584/ĠAI tat-
13 ta' Ġunju 2002 fuq il-Mandat ta' 
Arrest Ewropew u l-proċeduri ta' 
ċediment bejn l-Istati Membri. 
Madankollu, l-Istati Membri jistgħu 
jeskludu dawk id-delitti minuri li 
għalihom, filwaqt li tiġi kkunsidrata s-
sistema ta’ ġustizzja kriminali rispettiva 
tagħhom, l-ipproċessar tad-dejta tal-PNR 
skont din id-direttiva ma jkunx konformi 
mal-prinċipju tal-proporzjonalità. Id-
definizzjoni ta' delitti transnazzjonali serji 
għandha tittieħed mill-Artikolu 2 tad-
Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2002/584/ĠAI 
u mill-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti 
dwar il-Kriminalità Organizzata 
Transnazzjonali.

imħassar
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Or. en

Emenda 86
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Id-definizzjoni ta' reati terroristiċi 
għandha tittieħed mill-Artikoli 1 sa 4 tad-
Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2002/475/ĠAI 
dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu. Id-
definizzjoni tad-delitti serji għandha 
tittieħed mill-Artikolu 2 tad-Deċiżjoni 
Qafas tal-Kunsill 2002/584/ĠAI tat-
13 ta' Ġunju 2002 fuq il-Mandat ta' 
Arrest Ewropew u l-proċeduri ta' 
ċediment bejn l-Istati Membri 
Madankollu, l-Istati Membri jistgħu 
jeskludu dawk id-delitti minuri li 
għalihom, filwaqt li tiġi kkunsidrata s-
sistema ta’ ġustizzja kriminali rispettiva 
tagħhom, l-ipproċessar tad-dejta tal-PNR 
skont din id-direttiva ma jkunx konformi
mal-prinċipju tal-proporzjonalità. Id-
definizzjoni ta' delitti transnazzjonali serji 
għandha tittieħed mill-Artikolu 2 tad-
Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2002/584/ĠAI
u mill-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti 
dwar il-Kriminalità Organizzata 
Transnazzjonali.

(12) Id-definizzjoni ta' reati terroristiċi 
għandha tittieħed mill-Artikoli 1 sa 4 tad-
Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2002/475/ĠAI 
dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu. Id-
definizzjoni tad-delitti transnazzjonali 
serji għandha tittieħed mill-Artikolu 2(2)
tad-Deċiżjoni Qafas tal-
Kunsill 2002/584/ĠAI biss jekk ikunu 
punibbli b’sentenza kustodjali jew ordni 
ta’ detenzjoni għal perjodu massimu ta’ 
mill-inqas tliet snin skont il-liġi nazzjonali 
tal-Istat Membru u jekk jitwettqu f’iżjed 
minn Stat Membru wieħed, u mill-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Kriminalità Organizzata Transnazzjonali.

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 finijiet oħra.

Emenda 87
Birgit Sippel, Carmen Romero López
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Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Id-definizzjoni ta' reati terroristiċi 
għandha tittieħed mill-Artikoli 1 sa 4 tad-
Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2002/475/ĠAI 
dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu. Id-
definizzjoni tad-delitti serji għandha 
tittieħed mill-Artikolu 2 tad-Deċiżjoni 
Qafas tal-Kunsill 2002/584/ĠAI tat-
13 ta' Ġunju 2002 fuq il-Mandat ta' Arrest 
Ewropew u l-proċeduri ta' ċediment bejn l-
Istati Membri Madankollu, l-Istati Membri 
jistgħu jeskludu dawk id-delitti minuri li 
għalihom, filwaqt li tiġi kkunsidrata s-
sistema ta’ ġustizzja kriminali rispettiva 
tagħhom, l-ipproċessar tad-dejta tal-PNR 
skont din id-direttiva ma jkunx konformi 
mal-prinċipju tal-proporzjonalità. Id-
definizzjoni ta' delitti transnazzjonali serji 
għandha tittieħed mill-Artikolu 2 tad-
Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2002/584/ĠAI 
u mill-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti 
dwar il-Kriminalità Organizzata 
Transnazzjonali.

(12) Id-definizzjoni ta' reati terroristiċi 
għandha tittieħed mill-Artikoli 1 sa 4 tad-
Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2002/475/ĠAI 
dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu. Id-
definizzjoni tad-delitti serji għandha 
tittieħed mill-Artikolu 2 tad-Deċiżjoni 
Qafas tal-Kunsill 2002/584/ĠAI tat-
13 ta' Ġunju 2002 fuq il-Mandat ta' Arrest 
Ewropew u l-proċeduri ta' ċediment bejn l-
Istati Membri. Madankollu, l-Istati Membri   
għandhom jeskludu dawk id-delitti minuri 
li għalihom, filwaqt li tiġi kkunsidrata s-
sistema ta’ ġustizzja kriminali rispettiva 
tagħhom, l-ipproċessar tad-dejta tal-PNR 
skont din id-direttiva ma jkunx konformi 
mal-prinċipju tal-proporzjonalità. Id-
definizzjoni ta' delitti transnazzjonali serji 
għandha tittieħed mill-Artikolu 2 tad-
Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2002/584/ĠAI 
u mill-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti 
dwar il-Kriminalità Organizzata
Transnazzjonali.

Or. en

Emenda 88
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Id-definizzjoni ta' reati terroristiċi 
għandha tittieħed mill-Artikoli 1 sa 4 tad-
Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2002/475/ĠAI 
dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu. Id-
definizzjoni tad-delitti serji għandha 
tittieħed mill-Artikolu 2 tad-Deċiżjoni 

(12) Id-definizzjoni tad-delitti serji 
għandha tittieħed mill-Artikolu 2 tad-
Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2002/584/ĠAI 
tat-13 ta' Ġunju 2002 fuq il-Mandat ta' 
Arrest Ewropew u l-proċeduri ta' ċediment 
bejn l-Istati Membri2. Madankollu, l-Unità 
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Qafas tal-Kunsill 2002/584/ĠAI tat-
13 ta' Ġunju 2002 fuq il-Mandat ta' Arrest 
Ewropew u l-proċeduri ta' ċediment bejn l-
Istati Membri1. Madankollu, l-Istati 
Membri jistgħu jeskludu dawk id-delitti 
minuri li għalihom, filwaqt li tiġi 
kkunsidrata s-sistema ta’ ġustizzja 
kriminali rispettiva tagħhom, l-ipproċessar 
tad-dejta tal-PNR skont din id-direttiva ma 
jkunx konformi mal-prinċipju tal-
proporzjonalità. Id-definizzjoni ta' delitti 
transnazzjonali serji għandha tittieħed mill-
Artikolu 2 tad-Deċiżjoni Qafas tal-
Kunsill 2002/584/ĠAI u mill-Konvenzjoni 
tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Kriminalità 
Organizzata Transnazzjonali.

tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
tista’ teskludi dawk id-delitti minuri li 
għalihom, l-ipproċessar tad-dejta tal-PNR 
skont din id-direttiva ma jkunx konformi 
mal-prinċipju tal-proporzjonalità. Id-
definizzjoni ta' delitti transnazzjonali serji 
għandha tittieħed mill-Artikolu 2 tad-
Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2002/584/ĠAI 
u mill-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti 
dwar il-Kriminalità Organizzata 
Transnazzjonali.

Or. de

Emenda 89
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Id-definizzjoni ta' reati terroristiċi 
għandha tittieħed mill-Artikoli 1 sa 4 tad-
Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2002/475/ĠAI 
dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu. Id-
definizzjoni tad-delitti serji għandha 
tittieħed mill-Artikolu 2 tad-Deċiżjoni 
Qafas tal-Kunsill 2002/584/ĠAI tat-
13 ta' Ġunju 2002 fuq il-Mandat ta' 
Arrest Ewropew u l-proċeduri ta' 
ċediment bejn l-Istati Membri 
Madankollu, l-Istati Membri jistgħu
jeskludu dawk id-delitti minuri li 
għalihom, filwaqt li tiġi kkunsidrata s-
sistema ta’ ġustizzja kriminali rispettiva 
tagħhom, l-ipproċessar tad-dejta tal-PNR 
skont din id-direttiva ma jkunx konformi 

(12) Id-definizzjoni ta' reati terroristiċi 
għandha tittieħed mill-Artikolu 1 tad-
Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2002/475/ĠAI 
dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu. Id-
definizzjoni tad-delitti transnazzjonali serji
għandha tittieħed mill-Artikolu 2 tad-
Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2002/584/ĠAI 
u l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti 
dwar il-Kriminalità Organizzata 
Transnazzjonali. L-Istati Membri 
għandhom jeskludu dawk id-delitti li 
għalihom, filwaqt li tiġi kkunsidrata s-
sistema ta’ ġustizzja kriminali rispettiva 
tagħhom, l-ipproċessar tad-dejta tal-PNR 
skont din id-direttiva ma jkunx konformi 
mal-prinċipju tal-proporzjonalità. 
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mal-prinċipju tal-proporzjonalità. Id-
definizzjoni ta' delitti transnazzjonali serji 
għandha tittieħed mill-Artikolu 2 tad-
Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2002/584/ĠAI 
u mill-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti 
dwar il-Kriminalità Organizzata 
Transnazzjonali.

Or. en

Emenda 90
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Id-definizzjoni ta' reati terroristiċi 
għandha tittieħed mill-Artikoli 1 sa 4 tad-
Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2002/475/ĠAI 
dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu. Id-
definizzjoni tad-delitti serji għandha 
tittieħed mill-Artikolu 2 tad-Deċiżjoni 
Qafas tal-Kunsill 2002/584/ĠAI tat-
13 ta' Ġunju 2002 fuq il-Mandat ta' 
Arrest Ewropew u l-proċeduri ta' 
ċediment bejn l-Istati Membri 
Madankollu, l-Istati Membri jistgħu 
jeskludu dawk id-delitti minuri li 
għalihom, filwaqt li tiġi kkunsidrata s-
sistema ta’ ġustizzja kriminali rispettiva 
tagħhom, l-ipproċessar tad-dejta tal-PNR 
skont din id-direttiva ma jkunx konformi 
mal-prinċipju tal-proporzjonalità. Id-
definizzjoni ta' delitti transnazzjonali serji 
għandha tittieħed mill-Artikolu 2 tad-
Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2002/584/ĠAI 
u mill-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti 
dwar il-Kriminalità Organizzata 
Transnazzjonali.

(12) Id-definizzjoni ta' reati terroristiċi 
għandha tittieħed mill-Artikoli 1 sa 4 tad-
Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2002/475/ĠAI 
dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu.

Or. en
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Emenda 91
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Id-definizzjoni ta' reati terroristiċi 
għandha tittieħed mill-Artikoli 1 sa 4 tad-
Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2002/475/ĠAI 
dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu. Id-
definizzjoni tad-delitti serji għandha 
tittieħed mill-Artikolu 2 tad-Deċiżjoni 
Qafas tal-Kunsill 2002/584/ĠAI tat-
13 ta' Ġunju 2002 fuq il-Mandat ta' Arrest 
Ewropew u l-proċeduri ta' ċediment bejn l-
Istati Membri Madankollu, l-Istati Membri 
jistgħu jeskludu dawk id-delitti minuri li 
għalihom, filwaqt li tiġi kkunsidrata s-
sistema ta’ ġustizzja kriminali rispettiva 
tagħhom, l-ipproċessar tad-dejta tal-PNR 
skont din id-direttiva ma jkunx konformi 
mal-prinċipju tal-proporzjonalità. Id-
definizzjoni ta' delitti transnazzjonali serji 
għandha tittieħed mill-Artikolu 2 tad-
Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2002/584/ĠAI 
u mill-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti 
dwar il-Kriminalità Organizzata 
Transnazzjonali.

(12) Id-definizzjoni ta' reati terroristiċi 
għandha tittieħed mill-Artikoli 1 sa 4 tad-
Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2002/475/ĠAI 
dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu. Id-
definizzjoni tad-delitti transnazzjonali serji
għandha tittieħed mill-Artikolu 2 tad-
Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2002/584/ĠAI 
tat-13 ta' Ġunju 2002 fuq il-Mandat ta' 
Arrest Ewropew u l-proċeduri ta' ċediment 
bejn l-Istati Membri u l-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar il-Kriminalità 
Organizzata Transnazzjonali.
Madankollu, l-Istati Membri jistgħu 
jeskludu dawk id-delitti minuri li 
għalihom, filwaqt li tiġi kkunsidrata s-
sistema ta’ ġustizzja kriminali rispettiva 
tagħhom, l-ipproċessar tad-dejta tal-PNR 
skont din id-direttiva ma jkunx konformi 
mal-prinċipju tal-proporzjonalità.

Or. en

Emenda 92
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Id-definizzjoni ta' reati terroristiċi 
għandha tittieħed mill-Artikoli 1 sa 4 tad-
Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2002/475/ĠAI 
dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu. Id-
definizzjoni tad-delitti serji għandha 

(12) Id-definizzjoni ta' reati terroristiċi 
għandha tittieħed mill-Artikolu 1 tad-
Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2002/475/ĠAI 
dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu. Id-
definizzjoni tad-delitti transnazzjonali serji 
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tittieħed mill-Artikolu 2 tad-Deċiżjoni 
Qafas tal-Kunsill 2002/584/ĠAI tat-
13 ta' Ġunju 2002 fuq il-Mandat ta' Arrest 
Ewropew u l-proċeduri ta' ċediment bejn 
l-Istati Membri Madankollu, l-Istati 
Membri jistgħu jeskludu dawk id-delitti 
minuri li għalihom, filwaqt li tiġi 
kkunsidrata s-sistema ta’ ġustizzja 
kriminali rispettiva tagħhom, l-ipproċessar 
tad-dejta tal-PNR skont din id-direttiva ma 
jkunx konformi mal-prinċipju tal-
proporzjonalità. Id-definizzjoni ta' delitti 
transnazzjonali serji għandha tittieħed 
mill-Artikolu 2 tad-Deċiżjoni Qafas tal-
Kunsill 2002/584/ĠAI u mill-Konvenzjoni 
tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Kriminalità 
Organizzata Transnazzjonali.

għandha tittieħed mill-Artikolu 2 tad-
Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2002/584/ĠAI 
tat-13 ta' Ġunju 2002 fuq il-Mandat ta' 
Arrest Ewropew u l-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar il-Kriminalità 
Organizzata Transnazzjonali.
Madankollu, l-Istati Membri għandhom
jeskludu dawk id-delitti minuri li 
għalihom, filwaqt li tiġi kkunsidrata s-
sistema ta’ ġustizzja kriminali rispettiva 
tagħhom, l-ipproċessar tad-dejta tal-PNR 
skont din id-direttiva ma jkunx konformi 
mal-prinċipju tal-proporzjonalità. 
.

Or. en

Emenda 93
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Id-dejta tal-PNR għandha tiġi 
ttrasferita għal għand unità deżinjata 
waħda (Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri) fl-Istat Membru rilevanti, 
sabiex tiġi żgurata ċ-ċarezza u jitnaqqsu l-
kostijiet għat-trasportaturi bl-ajru.

imħassar

Or. en

Emenda 94
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Premessa 13
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Id-dejta tal-PNR għandha tiġi 
ttrasferita għal għand unità deżinjata waħda 
(Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri) fl-Istat Membru rilevanti, 
sabiex tiġi żgurata ċ-ċarezza u jitnaqqsu l-
kostijiet għat-trasportaturi bl-ajru.

(13) Id-dejta tal-PNR għandha tiġi 
ttrasferita għal għand unità deżinjata waħda 
(Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri) tal-Unjoni Ewropea, sabiex 
tiġi żgurata ċ-ċarezza u jitnaqqsu l-kostijiet 
għat-trasportaturi bl-ajru.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-istabbiliment ta’ sistema deċentralizzata għandu jiġi miċħud. Kemm l-ispejjeż tal-
istabbiliment kif ukoll l-ispejjeż infrastrutturali u relatati mal-persunal kontinwi għal sa 27 
Unità tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri nazzjonali huma sproporzjonatament għolja meta 
mqabbla ma' sistema deċentralizzata. Ir-responsabbiltà mit-twaqqif ta’ sistema 
deċentralizzata fuq l-Istati Membri individwali. Kompitu li fi żmien ta’ tbatija ekonomika 
ħafna Stati Membri jkunu mgħobbija żżejjed mil-lat finanzjarju u organizzattiv.

Emenda 95
Tanja Fajon

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Id-dejta tal-PNR għandha tiġi 
ttrasferita għal għand unità deżinjata waħda 
(Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri) fl-Istat Membru rilevanti, 
sabiex tiġi żgurata ċ-ċarezza u jitnaqqsu l-
kostijiet għat-trasportaturi bl-ajru.

(13) Id-dejta tal-PNR għandha tiġi 
ttrasferita għal għand unità deżinjata waħda 
(Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri) fl-Istat Membru rilevanti, 
sabiex tiġi żgurata ċ-ċarezza u jitnaqqsu l-
kostijiet għat-trasportaturi bl-ajru. Il-baġit 
ġenerali tal-Unjoni Ewropea għandu 
jappoġġja finanzjarjament, meta jkun 
meħtieġ, lill-Istati Membri jew lil-linji tal-
ajru sabiex ikopru l-kostijiet tat-twaqqif, 
il-ġestjoni u ż-żamma tas-sistemi ta’ PNR 
tagħhom stess, u t-trasferiment tad-dejta 
tal-PNR.

Or. en
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Emenda 96
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-ogħla standards ta’ sigurtà 
jiġu sodisfatti fir-rigward ta’ kwalunkwe 
trasferimenti ta’ dejta tal-PNR jew 
riżultati tal-ipproċessar tad-dejta tal-PNR 
u l-ħażna tagħhom mill-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri.

Or. ro

Emenda 97
Hubert Pirker, Frank Engel

Proposta għal direttiva
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Il-Kummissjoni Ewropea għandha 
tiżgura li l-istituzzjonijiet u l-aġenziji 
kollha tal-Unjoni, bħall-aġenziji, li n-
nefqa addizzjonali tagħhom tikber 
permezz tad-dispożizzjonijiet ta' din id-
Direttiva jew permezz tad-dispożizzjonijiet 
ta’ implimentazzjoni li jirriżultaw minnha 
fl-Istati Membri, huma pprovduti 
b'biżżejjed riżorsi addizzjonali finanzjarji 
u tal-personal.

Or. de

Emenda 98
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
Premessa 14
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-kontenut ta’ kwalunkwe lista ta’ 
dejta tal-PNR meħtieġa li għandha 
tinkiseb mill-Unità tal-Informazzjoni 
dwar il-Passiġġieri għandha titħejja bl-
iskop li tirrifletti r-rekwiżiti leġittimi tal-
awtoritajiet pubbliċi għall-prevenzjoni, l-
iskoperta, l-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi jew 
delitti serji, b’hekk tittejjeb s-sigurtà 
interna ġewwa l-Unjoni kif ukoll il-
protezzjoni tad-drittijiet fundamentali taċ-
ċittadini, l-aktar il-privatezza u l-
protezzjoni tad-dejta personali. Dawn il-
listi m’għandhomx jinkludu dejta 
personali li jistgħu jiżvelaw l-oriġini 
razzjali jew etniċi, l-opinjonijiet politiċi, it-
twemmin reliġjuż jew filosofiku, is-
sħubija fi trejdjunjin jew id-dejta dwar is-
saħħa jew il-ħajja sesswali tal-individwu 
kkonċernat. Id-dejta tal-PNR għandha 
tinkludi dettalji dwar ir-riservazzjoni u l-
itinerajru tal-ivvjaġġar tal-passiġġier li 
tippermetti lill-awtoritajiet kompetenti 
sabiex jidentifikaw il-passiġġieri tal-ajru 
li jirrappreżentaw theddida għas-sigurtà 
interna.

imħassar

Or. en

Emenda 99
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-kontenut ta’ kwalunkwe lista ta’ 
dejta tal-PNR meħtieġa li għandha tinkiseb 
mill-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri għandha titħejja bl-iskop li 
tirrifletti r-rekwiżiti leġittimi tal-
awtoritajiet pubbliċi għall-prevenzjoni, l-

(14) Il-kontenut ta’ kwalunkwe lista ta’ 
dejta tal-PNR meħtieġa li għandha tinkiseb 
mill-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri għandha titħejja bl-iskop li 
tirrifletti r-rekwiżiti leġittimi tal-
awtoritajiet pubbliċi għall-prevenzjoni, l-
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iskoperta, l-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi jew 
delitti serji, b’hekk tittejjeb s-sigurtà 
interna ġewwa l-Unjoni kif ukoll il-
protezzjoni tad-drittijiet fundamentali taċ-
ċittadini, l-aktar il-privatezza u l-
protezzjoni tad-dejta personali. Dawn il-
listi m’għandhomx jinkludu dejta 
personali li jistgħu jiżvelaw l-oriġini 
razzjali jew etniċi, l-opinjonijiet politiċi, it-
twemmin reliġjuż jew filosofiku, is-
sħubija fi trejdjunjin jew id-dejta dwar is-
saħħa jew il-ħajja sesswali tal-individwu 
kkonċernat. Id-dejta tal-PNR għandha 
tinkludi dettalji dwar ir-riservazzjoni u l-
itinerajru tal-ivvjaġġar tal-passiġġier li 
tippermetti lill-awtoritajiet kompetenti 
sabiex jidentifikaw il-passiġġieri tal-ajru
li jirrappreżentaw theddida għas-sigurtà 
interna.

iskoperta, l-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi jew 
delitti transnazzjonali serji, b’hekk tittejjeb 
s-sigurtà interna ġewwa l-Unjoni kif ukoll 
il-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali 
taċ-ċittadini, l-aktar il-privatezza u l-
protezzjoni tad-dejta personali 
b’konformità mad-Direttiva tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill ta’ [...] dwar il-
protezzjoni tal-individwi rigward l-
ipproċessar ta’ dejta personali mill-
awtoritajiet kompetenti għall-finijiet ta’ 
prevenzjoni, investigazzjoni, skoperta jew 
prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-
eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali, u l-
moviment ħieles ta’ dejta bħal din u billi 
tiġi żgurata konformità mal-livell għoli ta’ 
protezzjoni offrut fil-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, il-
Konvenzjoni 108 tal-Kunsill tal-Ewropa  
għall-Protezzjoni tal-Individwi rigward l-
Ipproċessar Awtomatiku tad-Dejta 
Personali, u l-Konvenzjoni Ewropea 
għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-
Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali. 
Listi bħal dawn ma għandhom jinkludu l-
ebda dejta sensittiva.

Or. en

Emenda 100
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-kontenut ta’ kwalunkwe lista ta’ 
dejta tal-PNR meħtieġa li għandha tinkiseb 
mill-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri għandha titħejja bl-iskop li 
tirrifletti r-rekwiżiti leġittimi tal-
awtoritajiet pubbliċi għall-prevenzjoni, l-
iskoperta, l-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi jew 

(14) Il-kontenut ta’ kwalunkwe lista ta’ 
dejta tal-PNR meħtieġa li għandha tinkiseb 
mill-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri għandha titħejja bl-iskop li 
tirrifletti r-rekwiżiti leġittimi tal-
awtoritajiet pubbliċi għall-prevenzjoni, l-
iskoperta, l-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi jew 
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delitti serji, b’hekk tittejjeb s-sigurtà 
interna ġewwa l-Unjoni kif ukoll il-
protezzjoni tad-drittijiet fundamentali taċ-
ċittadini, l-aktar il-privatezza u l-
protezzjoni tad-dejta personali. Dawn il-
listi m’għandhomx jinkludu dejta personali 
li jistgħu jiżvelaw l-oriġini razzjali jew 
etniċi, l-opinjonijiet politiċi, it-twemmin 
reliġjuż jew filosofiku, is-sħubija fi 
trejdjunjin jew id-dejta dwar is-saħħa jew 
il-ħajja sesswali tal-individwu kkonċernat. 
Id-dejta tal-PNR għandha tinkludi dettalji 
dwar ir-riservazzjoni u l-itinerajru tal-
ivvjaġġar tal-passiġġier li tippermetti lill-
awtoritajiet kompetenti sabiex jidentifikaw 
il-passiġġieri tal-ajru li jirrappreżentaw 
theddida għas-sigurtà interna.

delitti transnazzjonali serji, b’hekk tittejjeb 
s-sigurtà interna ġewwa l-Unjoni kif ukoll 
il-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali 
taċ-ċittadini, l-aktar il-privatezza u l-
protezzjoni tad-dejta personali. Dawn il-
listi m’għandhomx jinkludu dejta 
personali, u b’mod partikolari l-ebda dejta
li jistgħu jiżvelaw is-sess, l-oriġini razzjali, 
etnika jew soċjali, il-karatteristiċi 
ġenetiċi, il-lingwa, l-opinjonijiet politiċi, 
it-twemmin reliġjuż jew filosofiku, is-
sħubija fi trejdjunjin jew id-dejta dwar is-
saħħa jew il-ħajja sesswali tal-individwu 
kkonċernat. 

Or. en

Emenda 101
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-kontenut ta’ kwalunkwe lista ta’
dejta tal-PNR meħtieġa li għandha tinkiseb 
mill-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri għandha titħejja bl-iskop li 
tirrifletti r-rekwiżiti leġittimi tal-
awtoritajiet pubbliċi għall-prevenzjoni, l-
iskoperta, l-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi jew 
delitti serji, b’hekk tittejjeb s-sigurtà
interna ġewwa l-Unjoni kif ukoll il-
protezzjoni tad-drittijiet fundamentali taċ-
ċittadini, l-aktar il-privatezza u l-
protezzjoni tad-dejta personali. Dawn il-
listi m’għandhomx jinkludu dejta personali 
li jistgħu jiżvelaw l-oriġini razzjali jew 
etniċi, l-opinjonijiet politiċi, it-twemmin 
reliġjuż jew filosofiku, is-sħubija fi 
trejdjunjin jew id-dejta dwar is-saħħa jew 

(14) Il-kontenut ta’ kwalunkwe dejta tal-
PNR meħtieġa li għandha tinkiseb mill-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
għandha titħejja bl-iskop li tirrifletti r-
rekwiżiti leġittimi tal-awtoritajiet pubbliċi 
għall-prevenzjoni, l-iskoperta, l-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi jew delitti serji, b’hekk tittejjeb 
is-sigurtà interna ġewwa l-Unjoni kif ukoll 
il-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali 
taċ-ċittadini, l-aktar il-privatezza u l-
protezzjoni tad-dejta personali. Dawn ir-
reġistri m’għandhomx jinkludu dejta 
personali li jistgħu jiżvelaw l-oriġini 
razzjali jew etnika, l-opinjonijiet politiċi, 
it-twemmin reliġjuż jew filosofiku, is-
sħubija fi trejdjunjin jew id-dejta dwar is-
saħħa jew il-ħajja sesswali tal-individwu 
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il-ħajja sesswali tal-individwu kkonċernat. 
Id-dejta tal-PNR għandha tinkludi dettalji 
dwar ir-riservazzjoni u l-itinerajru tal-
ivvjaġġar tal-passiġġier li tippermetti lill-
awtoritajiet kompetenti sabiex jidentifikaw 
il-passiġġieri tal-ajru li jirrappreżentaw 
theddida għas-sigurtà interna.

kkonċernat. Id-dejta tal-PNR għandha 
tinkludi dettalji dwar ir-riservazzjoni u l-
itinerajru tal-ivvjaġġar tal-passiġġier li 
tippermetti lill-awtoritajiet kompetenti 
sabiex jidentifikaw il-passiġġieri tal-ajru li 
jirrappreżentaw theddida għas-sigurtà 
interna.

Or. de

Emenda 102
Kinga Göncz

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-kontenut ta’ kwalunkwe lista ta’ 
dejta tal-PNR meħtieġa li għandha tinkiseb 
mill-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri għandha titħejja bl-iskop li 
tirrifletti r-rekwiżiti leġittimi tal-
awtoritajiet pubbliċi għall-prevenzjoni, l-
iskoperta, l-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi jew 
delitti serji, b’hekk tittejjeb s-sigurtà 
interna ġewwa l-Unjoni kif ukoll il-
protezzjoni tad-drittijiet fundamentali taċ-
ċittadini, l-aktar il-privatezza u l-
protezzjoni tad-dejta personali. Dawn il-
listi m’għandhomx jinkludu dejta personali 
li jistgħu jiżvelaw l-oriġini razzjali jew 
etniċi, l-opinjonijiet politiċi, it-twemmin 
reliġjuż jew filosofiku, is-sħubija fi 
trejdjunjin jew id-dejta dwar is-saħħa jew 
il-ħajja sesswali tal-individwu kkonċernat. 
Id-dejta tal-PNR għandha tinkludi dettalji 
dwar ir-riservazzjoni u l-itinerajru tal-
ivvjaġġar tal-passiġġier li tippermetti lill-
awtoritajiet kompetenti sabiex jidentifikaw 
il-passiġġieri tal-ajru li jirrappreżentaw 
theddida għas-sigurtà interna.

(14) Il-kontenut ta’ kwalunkwe lista ta’ 
dejta tal-PNR meħtieġa li għandha tinkiseb 
mill-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri għandha titħejja bl-iskop li 
tirrifletti r-rekwiżiti leġittimi tal-
awtoritajiet pubbliċi għall-prevenzjoni, l-
iskoperta, l-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi jew 
delitti serji, b’hekk tittejjeb s-sigurtà 
interna ġewwa l-Unjoni kif ukoll il-
protezzjoni tad-drittijiet fundamentali taċ-
ċittadini, l-aktar il-privatezza u l-
protezzjoni tad-dejta personali. Dawn il-
listi m’għandhomx jinkludu dejta personali 
sensittiva li jistgħu jiżvelaw l-oriġini 
razzjali jew etniċi, l-opinjonijiet politiċi, it-
twemmin reliġjuż jew filosofiku, is-sħubija 
fi trejdjunjin jew id-dejta dwar is-saħħa, id-
diżabilità jew l-orjentazzjoni sesswali tal-
individwu kkonċernat. Id-dejta tal-PNR 
għandha tinkludi dettalji dwar ir-
riservazzjoni u l-itinerajru tal-ivvjaġġar tal-
passiġġier li tippermetti lill-awtoritajiet 
kompetenti sabiex jidentifikaw il-
passiġġieri tal-ajru li jirrappreżentaw 
theddida għas-sigurtà interna.

Or. en



PE486.017v02-00 40/101 AM\898279MT.doc

MT

Emenda 103
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-kontenut ta’ kwalunkwe lista ta’ 
dejta tal-PNR meħtieġa li għandha tinkiseb 
mill-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri għandha titħejja bl-iskop li 
tirrifletti r-rekwiżiti leġittimi tal-
awtoritajiet pubbliċi għall-prevenzjoni, l-
iskoperta, l-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi jew 
delitti serji, b’hekk tittejjeb s-sigurtà 
interna ġewwa l-Unjoni kif ukoll il-
protezzjoni tad-drittijiet fundamentali taċ-
ċittadini, l-aktar il-privatezza u l-
protezzjoni tad-dejta personali. Dawn il-
listi m’għandhomx jinkludu dejta 
personali li jistgħu jiżvelaw l-oriġini 
razzjali jew etniċi, l-opinjonijiet politiċi, it-
twemmin reliġjuż jew filosofiku, is-sħubija 
fi trejdjunjin jew id-dejta dwar is-saħħa 
jew il-ħajja sesswali tal-individwu 
kkonċernat. Id-dejta tal-PNR għandha 
tinkludi dettalji dwar ir-riservazzjoni u l-
itinerajru tal-ivvjaġġar tal-passiġġier li 
tippermetti lill-awtoritajiet kompetenti 
sabiex jidentifikaw il-passiġġieri tal-ajru li 
jirrappreżentaw theddida għas-sigurtà 
interna.

(14) Il-kontenut ta’ dejta tal-PNR li 
għandha tinkiseb mill-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri mniżżla 
fl-Anness għal din id-Direttiva għandha 
titħejja bl-iskop li tirrifletti r-rekwiżiti 
leġittimi tal-awtoritajiet pubbliċi għall-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi jew 
delitti transnazzjonali serji, b’hekk tittejjeb 
s-sigurtà interna ġewwa l-Unjoni kif ukoll 
il-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali 
tal-persuni, l-aktar il-privatezza u l-
protezzjoni tad-dejta personali. Din id-
dejta m’għandhiex tinkludi dejta personali 
li tista’ tiżvela l-oriġini razzjali jew etniċi, 
l-opinjonijiet politiċi, it-twemmin reliġjuż 
jew filosofiku, is-sħubija fi trejdjunjin jew 
id-dejta dwar is-saħħa jew il-ħajja sesswali 
tal-individwu kkonċernat. Id-dejta tal-PNR 
għandha tinkludi dettalji dwar ir-
riservazzjoni u l-itinerajru tal-ivvjaġġar tal-
passiġġier li tippermetti lill-awtoritajiet 
kompetenti sabiex jidentifikaw il-
passiġġieri tal-ajru li jirrappreżentaw 
theddida għas-sigurtà interna.

Or. en

Emenda 104
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Premessa 14
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-kontenut ta’ kwalunkwe lista ta’ 
dejta tal-PNR meħtieġa li għandha tinkiseb 
mill-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri għandha titħejja bl-iskop li 
tirrifletti r-rekwiżiti leġittimi tal-
awtoritajiet pubbliċi għall-prevenzjoni, l-
iskoperta, l-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi jew 
delitti serji, b’hekk tittejjeb s-sigurtà 
interna ġewwa l-Unjoni kif ukoll il-
protezzjoni tad-drittijiet fundamentali taċ-
ċittadini, l-aktar il-privatezza u l-
protezzjoni tad-dejta personali. Dawn il-
listi m’għandhomx jinkludu dejta personali 
li jistgħu jiżvelaw l-oriġini razzjali jew 
etniċi, l-opinjonijiet politiċi, it-twemmin 
reliġjuż jew filosofiku, is-sħubija fi 
trejdjunjin jew id-dejta dwar is-saħħa jew 
il-ħajja sesswali tal-individwu kkonċernat. 
Id-dejta tal-PNR għandha tinkludi dettalji 
dwar ir-riservazzjoni u l-itinerajru tal-
ivvjaġġar tal-passiġġier li tippermetti lill-
awtoritajiet kompetenti sabiex jidentifikaw 
il-passiġġieri tal-ajru li jirrappreżentaw 
theddida għas-sigurtà interna.

(14) Il-kontenut ta’ kwalunkwe lista ta’ 
dejta tal-PNR meħtieġa li għandha tinkiseb 
mill-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri għandha titħejja bl-iskop li 
tirrifletti r-rekwiżiti leġittimi tal-
awtoritajiet pubbliċi għall-prevenzjoni, l-
iskoperta, l-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi, b’hekk 
tittejjeb s-sigurtà interna ġewwa l-Unjoni 
kif ukoll il-protezzjoni tad-drittijiet 
fundamentali taċ-ċittadini, l-aktar il-
privatezza u l-protezzjoni tad-dejta 
personali. Dawn il-listi m’għandhomx 
jinkludu dejta personali li jistgħu jiżvelaw 
l-oriġini razzjali jew etniċi, l-opinjonijiet 
politiċi, it-twemmin reliġjuż jew filosofiku, 
is-sħubija fi trejdjunjin jew id-dejta dwar 
is-saħħa jew il-ħajja sesswali tal-individwu 
kkonċernat. Id-dejta tal-PNR għandha 
tinkludi dettalji dwar ir-riservazzjoni u l-
itinerajru tal-ivvjaġġar tal-passiġġier li 
tippermetti lill-awtoritajiet kompetenti 
sabiex jidentifikaw il-passiġġieri tal-ajru li 
jirrappreżentaw theddida għas-sigurtà 
interna.

Or. en

Emenda 105
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-kontenut ta’ kwalunkwe lista ta’ 
dejta tal-PNR meħtieġa li għandha tinkiseb 
mill-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri għandha titħejja bl-iskop li 
tirrifletti r-rekwiżiti leġittimi tal-
awtoritajiet pubbliċi għall-prevenzjoni, l-
iskoperta, l-investigazzjoni u l-

(14) Il-kontenut ta’ dejta tal-PNR  li 
għandha tinkiseb mill-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri mniżżla 
fl-Anness għal din id-Direttiva għandha 
titħejja bl-iskop li tirrifletti r-rekwiżiti 
leġittimi tal-awtoritajiet pubbliċi għall-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u 
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prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi jew 
delitti serji, b’hekk tittejjeb s-sigurtà 
interna ġewwa l-Unjoni kif ukoll il-
protezzjoni tad-drittijiet fundamentali taċ-
ċittadini, l-aktar il-privatezza u l-
protezzjoni tad-dejta personali. Dawn il-
listi m’għandhomx jinkludu dejta 
personali li jistgħu jiżvelaw l-oriġini 
razzjali jew etniċi, l-opinjonijiet politiċi, it-
twemmin reliġjuż jew filosofiku, is-sħubija 
fi trejdjunjin jew id-dejta dwar is-saħħa 
jew il-ħajja sesswali tal-individwu 
kkonċernat. Id-dejta tal-PNR għandha 
tinkludi dettalji dwar ir-riservazzjoni u l-
itinerajru tal-ivvjaġġar tal-passiġġier li 
tippermetti lill-awtoritajiet kompetenti 
sabiex jidentifikaw il-passiġġieri tal-ajru li 
jirrappreżentaw theddida għas-sigurtà 
interna.

l-prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi jew 
delitti transnazzjonali serji, b’hekk tittejjeb 
s-sigurtà interna ġewwa l-Unjoni kif ukoll 
il-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali 
tal-persuni, l-aktar il-privatezza u l-
protezzjoni tad-dejta personali. Din id-
dejta m’għandhiex tinkludi dejta personali 
li tista’ tiżvela l-oriġini razzjali jew etniċi, 
l-opinjonijiet politiċi, it-twemmin reliġjuż 
jew filosofiku, is-sħubija fi trejdjunjin jew 
id-dejta dwar is-saħħa jew il-ħajja sesswali 
tal-individwu kkonċernat. Id-dejta tal-PNR 
għandha tinkludi dettalji dwar ir-
riservazzjoni u l-itinerajru tal-ivvjaġġar tal-
passiġġier li tippermetti lill-awtoritajiet 
kompetenti sabiex jidentifikaw il-
passiġġieri tal-ajru li jirrappreżentaw 
theddida għas-sigurtà interna.

Or. en

Emenda 106
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Hemm żewġ metodi possibbli ta’ 
trasferiment ta’ dejta bħalissa disponibbli: 
il-metodu ‘pull’, fejn l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri li jeħtieġu d-
dejta jistgħu jidħlu (jaċċessaw) fis-sistema 
tar-riservazzjoni tat-trasportatur bl-ajru u 
joħorġu (‘pull’) kopja tad-dejta meħtieġa, 
u l-metodu ‘push’, fejn it-trasportaturi bl-
ajru jittrasferu (‘push’) id-dejta tal-PNR 
meħtieġa lill-awtorità li qed titlobha, 
b’hekk dan jippermetti t-trasportaturi bl-
ajru jżommu kontroll ta' liema dejta 
kienet ipprovduta. Il-metodu ‘push’ huwa 
kkunsidrat li joffri livell ogħla ta’ 
protezzjoni tad-dejta u għandu jkun 
mandatorju għat-trasportaturi bl-ajru 

imħassar
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kollha.

Or. en

Emenda 107
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Hemm żewġ metodi possibbli ta’ 
trasferiment ta’ dejta bħalissa disponibbli: 
il-metodu ‘pull’, fejn l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri li jeħtieġu d-
dejta jistgħu jidħlu (jaċċessaw) fis-sistema 
tar-riservazzjoni tat-trasportatur bl-ajru u 
joħorġu (‘pull’) kopja tad-dejta meħtieġa, u 
l-metodu ‘push’, fejn it-trasportaturi bl-ajru 
jittrasferu (‘push’) id-dejta tal-PNR 
meħtieġa lill-awtorità li qed titlobha, 
b’hekk dan jippermetti t-trasportaturi bl-
ajru jżommu kontroll ta' liema dejta kienet 
ipprovduta. Il-metodu ‘push’ huwa 
kkunsidrat li joffri livell ogħla ta’ 
protezzjoni tad-dejta u għandu jkun 
mandatorju għat-trasportaturi bl-ajru 
kollha.

(15) Hemm żewġ metodi possibbli ta’ 
trasferiment ta’ dejta bħalissa disponibbli: 
il-metodu ‘pull’, fejn l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri li jeħtieġu d-
dejta jistgħu jidħlu (jaċċessaw) fis-sistema 
tar-riservazzjoni tat-trasportatur bl-ajru u 
joħorġu (‘pull’) kopja tad-dejta meħtieġa, u 
l-metodu ‘push’, fejn it-trasportaturi bl-ajru 
jittrasferu (‘push’) id-dejta tal-PNR 
meħtieġa lill-awtorità li qed titlobha, 
b’hekk dan jippermetti t-trasportaturi bl-
ajru jżommu kontroll ta' liema dejta kienet 
ipprovduta. Il-metodu ‘push’ joffri livell 
ogħla ta’ protezzjoni tad-dejta u għandu 
jkun mandatorju għat-trasportaturi bl-ajru 
kollha.

Or. en

Emenda 108
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Hemm żewġ metodi possibbli ta’ 
trasferiment ta’ dejta bħalissa disponibbli: 
il-metodu ‘pull’, fejn l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri li jeħtieġu d-

(15) Hemm żewġ metodi possibbli ta’ 
trasferiment ta’ dejta bħalissa disponibbli: 
il-metodu ‘pull’, fejn l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri li jeħtieġu d-
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dejta jistgħu jidħlu (jaċċessaw) fis-sistema 
tar-riservazzjoni tat-trasportatur bl-ajru u 
joħorġu (‘pull’) kopja tad-dejta meħtieġa, u 
l-metodu ‘push’, fejn it-trasportaturi bl-ajru 
jittrasferu (‘push’) id-dejta tal-PNR 
meħtieġa lill-awtorità li qed titlobha, 
b’hekk dan jippermetti t-trasportaturi bl-
ajru jżommu kontroll ta' liema dejta kienet 
ipprovduta. Il-metodu ‘push’ huwa 
kkunsidrat li joffri livell ogħla ta’ 
protezzjoni tad-dejta u għandu jkun 
mandatorju għat-trasportaturi bl-ajru 
kollha.

dejta jistgħu jidħlu (jaċċessaw) fis-sistema 
tar-riservazzjoni tat-trasportatur bl-ajru u 
joħorġu (‘pull’) kopja tad-dejta meħtieġa, u 
l-metodu ‘push’, fejn it-trasportaturi bl-ajru 
jittrasferu (‘push’) id-dejta tal-PNR 
meħtieġa lill-awtorità li qed titlobha, 
b’hekk dan jippermetti t-trasportaturi bl-
ajru jżommu kontroll ta' liema dejta kienet 
ipprovduta. Il-metodu ‘push’ huwa 
kkunsidrat li joffri livell ogħla ta’ 
protezzjoni tad-dejta u għandu jkun 
mandatorju għat-trasportaturi bl-ajru 
kollha. Il-metodu ‘pull’ għandu jiġi 
pprojbit skont din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 109
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Hemm żewġ metodi possibbli ta’ 
trasferiment ta’ dejta bħalissa disponibbli: 
il-metodu ‘pull’, fejn l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri li jeħtieġu d-
dejta jistgħu jidħlu (jaċċessaw) fis-sistema 
tar-riservazzjoni tat-trasportatur bl-ajru u 
joħorġu (‘pull’) kopja tad-dejta meħtieġa, u 
l-metodu ‘push’, fejn it-trasportaturi bl-ajru 
jittrasferu (‘push’) id-dejta tal-PNR
meħtieġa lill-awtorità li qed titlobha, 
b’hekk dan jippermetti t-trasportaturi bl-
ajru jżommu kontroll ta' liema dejta kienet 
ipprovduta. Il-metodu ‘push’ huwa 
kkunsidrat li joffri livell ogħla ta’ 
protezzjoni tad-dejta u għandu jkun
mandatorju għat-trasportaturi bl-ajru 
kollha.

(15) Hemm żewġ metodi possibbli ta’ 
trasferiment ta’ dejta bħalissa disponibbli: 
il-metodu ‘pull’, fejn l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri li jeħtieġu d-
dejta jistgħu jidħlu (jaċċessaw) fis-sistema 
tar-riservazzjoni tat-trasportatur bl-ajru u 
joħorġu (‘pull’) kopja tad-dejta meħtieġa, u 
l-metodu ‘push’, fejn it-trasportaturi bl-ajru 
jittrasferu (‘push’) id-dejta tal-PNR lill-
awtorità li qed titlobha, b’hekk dan 
jippermetti t-trasportaturi bl-ajru jżommu 
kontroll ta' liema dejta kienet ipprovduta. 
Il-metodu ‘push’ joffri livell ogħla ta’ 
protezzjoni tad-dejta u għandu jsir  
mandatorju, mhux iktar tard minn sentejn 
wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva,
għat-trasportaturi bl-ajru kollha li diġà 
jiġbru u jipproċessaw dejta tal-PNR għal 
finijiet kummerċjali u joperaw titjiriet 
internazzjonali lejn u mit-territorju tal-
Istati Membri. Jekk id-dejta tal-PNR tiġi 
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mmaniġġjata mill-operaturi tas-Servizz ta’ 
Riservazzjoni Kompjuterizzata (CRS), 
għandu japplika r-Regolament (KE) 
Nru 80/2009 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-14 ta’ Jannar 2009 dwar 
Kodiċi ta’ Kondotta għas-sistemi ta’ 
riservazzjoni kompjuterizzata1.
_____________
1ĠU L 35, 4.2.2009, p. 47. 

Or. en

Emenda 110
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Hemm żewġ metodi possibbli ta’ 
trasferiment ta’ dejta bħalissa disponibbli: 
il-metodu ‘pull’, fejn l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri li jeħtieġu d-
dejta jistgħu jidħlu (jaċċessaw) fis-sistema 
tar-riservazzjoni tat-trasportatur bl-ajru u 
joħorġu (‘pull’) kopja tad-dejta meħtieġa, u 
l-metodu ‘push’, fejn it-trasportaturi bl-ajru 
jittrasferu (‘push’) id-dejta tal-PNR 
meħtieġa lill-awtorità li qed titlobha, 
b’hekk dan jippermetti t-trasportaturi bl-
ajru jżommu kontroll ta' liema dejta kienet 
ipprovduta. Il-metodu ‘push’ huwa 
kkunsidrat li joffri livell ogħla ta’ 
protezzjoni tad-dejta u għandu jkun 
mandatorju għat-trasportaturi bl-ajru 
kollha.

(15) Hemm żewġ metodi possibbli ta’ 
trasferiment ta’ dejta bħalissa disponibbli: 
il-metodu ‘pull’, fejn l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri li jeħtieġu d-
dejta jistgħu jidħlu (jaċċessaw) fis-sistema 
tar-riservazzjoni tat-trasportatur bl-ajru u 
joħorġu (‘pull’) kopja tad-dejta meħtieġa, u 
l-metodu ‘push’, fejn it-trasportaturi bl-ajru 
jittrasferu (‘push’) id-dejta tal-PNR 
meħtieġa lill-awtorità li qed titlobha, 
b’hekk dan jippermetti t-trasportaturi bl-
ajru jżommu kontroll ta' liema dejta kienet 
ipprovduta. Il-metodu ‘push’ huwa 
kkunsidrat li joffri livell ogħla ta’ 
protezzjoni tad-dejta u għandu jkun 
mandatorju, mhux iktar tard minn sentejn 
wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva, 
għat-trasportaturi tal-ajru kollha li diġà 
jiġbru u jipproċessaw dejta tal-PNR għal 
finijiet kummerċjali u joperaw titjiriet 
internazzjonali lejn u mit-territorju tal-
Istati Membri. Jekk id-dejta tal-PNR tiġi 
mmaniġġjata mill-operaturi tas-Servizz ta’ 
Riservazzjoni Kompjuterizzata (CRS), 
għandu japplika r-Regolament (KE) 
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Nru 80/2009 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-14 ta’ Jannar 2009 dwar 
Kodiċi ta’ Kondotta għas-sistemi ta’ 
riservazzjoni kompjuterizzata1.
____________
1ĠU L 35, 4.2.2009, p. 47. 

Or. en

Emenda 111
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-Kummissjoni tappoġġja l-linji 
gwida tal-Organizzazzjoni għall-
Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali (ICAO) 
dwar il-PNR. Għaldaqstant dawn il-linji 
gwida għandhom ikunu l-bażi għall-
adozzjoni tal-formati aċettati tad-dejta 
għat-trasferiment tad-dejta tal-PNR mit-
trasportaturi bl-ajru lejn l-Istati Membri. 
Dan jiġġustifika li tali formati aċċettati 
tad-dejta, kif ukoll il-protokolli rilevanti 
applikabbli għat-trasferiment tad-dejta 
mit-trasportaturi bl-ajru għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura konsultattiva 
maħsuba fir-Regolament (UE) Nru….. 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [...]

imħassar

Or. en

Emenda 112
Kinga Göncz

Proposta għal direttiva
Premessa 16
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-Kummissjoni tappoġġja l-linji 
gwida tal-Organizzazzjoni għall-
Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali (ICAO) 
dwar il-PNR. Għaldaqstant dawn il-linji 
gwida għandhom ikunu l-bażi għall-
adozzjoni tal-formati aċettati tad-dejta 
għat-trasferiment tad-dejta tal-PNR mit-
trasportaturi bl-ajru lejn l-Istati Membri. 
Dan jiġġustifika li tali formati aċċettati tad-
dejta, kif ukoll il-protokolli rilevanti 
applikabbli għat-trasferiment tad-dejta mit-
trasportaturi bl-ajru għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura konsultattiva maħsuba 
fir-Regolament (UE) Nru… tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill [...]

(16) Il-Kummissjoni tappoġġja l-linji 
gwida tal-Organizzazzjoni għall-
Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali (ICAO) 
dwar il-PNR. Għaldaqstant dawn il-linji 
gwida għandhom ikunu l-bażi għall-
adozzjoni tal-formati aċettati tad-dejta 
għat-trasferiment tad-dejta tal-PNR mit-
trasportaturi bl-ajru lejn l-Istati Membri. 
Dan jiġġustifika li tali formati aċċettati tad-
dejta, kif ukoll il-protokolli rilevanti 
applikabbli għat-trasferiment tad-dejta mit-
trasportaturi bl-ajru għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura konsultattiva maħsuba 
fir-Regolament (UE) Nru… tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill […] sabiex jiġi 
żgurat ukoll l-involviment tal-Parlament 
Ewropew.

Or. en

Emenda 113
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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l-konfiska tal-mezzi tat-trasport, jew is-
sospensjoni temporanja jew l-irtirar tal-
liċenzja tal-operazzjoni.

Or. en

Emenda 114
Manfred Weber

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 115
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Premessa 17a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri kollha meħtieġa biex jippermettu 
lit-trasportaturi bl-ajru jissodisfaw l-
obbligi tagħhom taħt din id-Direttiva. L-
Istati Membri għandhom jipprovdu penali 
dissważivi, effettivi u proporzjonati, 
inklużi penali kriminali kontra dawk l-
Unitajiet tal-Informazzjoni dwar il-
Passieġġieri li jonqsu li jissodisfaw l-
obbligi tagħhom fir-rigward tal-
ipproċessar tad-dejta tal-PNR.

Or. en

Emenda 116
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Kull Stat Membru għandu jkun 
responsabbli biex jivvaluta t-theddid 
potenzjali relatat ma’ reati terroristiċi u 
delitti serji.

imħassar

Or. en

Emenda 117
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Kull Stat Membru għandu jkun 
responsabbli biex jivvaluta t-theddid 
potenzjali relatat ma’ reati terroristiċi u 
delitti serji.

(18) Kull Stat Membru għandu jkun 
responsabbli biex jivvaluta t-theddid 
potenzjali relatat ma’ reati terroristiċi u 
delitti transnazzjonali serji.
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Or. en

Emenda 118
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Kull Stat Membru għandu jkun 
responsabbli biex jivvaluta t-theddid 
potenzjali relatat ma’ reati terroristiċi u 
delitti serji.

(18) Kull Stat Membru għandu jkun 
responsabbli biex jivvaluta t-theddid 
potenzjali relatat ma’ reati terroristiċi.

Or. en

Emenda 119
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Kull Stat Membru għandu jkun 
responsabbli biex jivvaluta t-theddid
potenzjali relatat ma’ reati terroristiċi u 
delitti serji.

(18) Kull Stat Membru għandu jkun 
responsabbli biex jivvaluta t-theddid 
potenzjali relatat ma’ reati terroristiċi u 
delitti transnazzjonali serji.

Or. en

Emenda 120
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Filwaqt li jiġi kkunsidrat bi sħiħ id-
dritt tal-protezzjoni tad-dejta personali u 

imħassar
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d-dritt tan-nondiskriminazzjoni, 
m'għandha tittieħed l-ebda deċiżjoni, li 
tipproduċi effett legali negattiv fuq 
persuna jew li taffettwaha serjament, biss 
minħabba l-ipproċessar awtomatizzat tad-
dejta tal-PNR. Barra minn hekk, l-ebda 
deċiżjoni bħal din m’għandha tittieħed 
fuq il-bażi tal-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 121
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Filwaqt li jiġi kkunsidrat bi sħiħ id-
dritt tal-protezzjoni tad-dejta personali u d-
dritt tan-nondiskriminazzjoni, m'għandha 
tittieħed l-ebda deċiżjoni, li tipproduċi 
effett legali negattiv fuq persuna jew li 
taffettwaha serjament, biss minħabba l-
ipproċessar awtomatizzat tad-dejta tal-
PNR. Barra minn hekk, l-ebda deċiżjoni 
bħal din m’għandha tittieħed fuq il-bażi
tal-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.

(19) Filwaqt li jiġi kkunsidrat bi sħiħ id-
dritt tal-protezzjoni tad-dejta personali u d-
dritt tan-nondiskriminazzjoni, m'għandha 
tittieħed l-ebda deċiżjoni, li tipproduċi 
effett legali negattiv fuq persuna jew li 
taffettwaha serjament, biss minħabba l-
ipproċessar awtomatizzat tad-dejta tal-
PNR. Barra minn hekk, l-ebda deċiżjoni 
bħal din m’għandha tittieħed għal 
raġunijiet li jirrigwardaw is-sess, ir-razza, 
il-kulur, l-oriġini etnika, jew soċjali, il-
karatteristiċi ġenetiċi, l-ilsien, it-twemmin 
reliġjuż jew filosofiku, l-opinjoni politika, 
is-sħubija fi trejdjunjin, is-sħubija ta’ 
minoranza nazzjonali, 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 122
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Filwaqt li jiġi kkunsidrat bi sħiħ id-
dritt tal-protezzjoni tad-dejta personali u d-
dritt tan-nondiskriminazzjoni, m'għandha 
tittieħed l-ebda deċiżjoni, li tipproduċi 
effett legali negattiv fuq persuna jew li 
taffettwaha serjament, biss minħabba l-
ipproċessar awtomatizzat tad-dejta tal-
PNR. Barra minn hekk, l-ebda deċiżjoni 
bħal din m’għandha tittieħed fuq il-bażi 
tal-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.

(19) Filwaqt li jiġi kkunsidrat bi sħiħ id-
dritt tal-protezzjoni tad-dejta personali u d-
dritt tan-nondiskriminazzjoni, m'għandha 
tittieħed l-ebda deċiżjoni, li tipproduċi 
effett legali negattiv fuq persuna jew li 
taffettwaha serjament, fuq il-bażi tal-
ipproċessar awtomatizzat tad-dejta tal-
PNR, l-ipproċessar skont kriterji 
determinati minn qabel jew kwalunkwe 
forma oħra ta’ profilar. Barra minn hekk, 
l-ebda deċiżjoni bħal din m’għandha 
tittieħed fuq il-bażi tas-sess, tal-oriġini tar-
razza, etnika jew soċjali, il-karatteristiċi 
ġenetiċi, l-ilsien, it-twemmin reliġjuż jew 
filosofiku, l-opinjoni politika, is-sħubija fi 
trejdjunjin, is-saħħa jew il-ħajja sesswali ta' 
persuna.

Or. en

Emenda 123
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) L-Istati Membri għandhom 
jikkondividu ma’ Stati Membri oħrajn id-
dejta tal-PNR li jirċievu fejn tali 
trasferiment huwa meħtieġ għall-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni 
u l-prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi u 
delitti serji Id-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva għandhom ikunu mingħajr 
preġudizzju għal strumenti oħra tal-
Unjoni dwar l-iskambju tal-intelligence 

imħassar
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bejn il-pulizija u l-awtoritajiet ġudizzjarji, 
inkluż id-Deċiżjoni tal-Kunsill 
2009/371/ĠAI tas-6 ta’ April 2009 li 
stabbiliet l-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija 
(Europol) u d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 
2006/960/ĠAI tat-18 ta’ Settembru 2006 
dwar is-simplifikazzjoni tal-iskambju ta’ 
informazzjoni u intelligence bejn l-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi tal-Istati 
Membri tal-Unjoni Ewropea. Dan l-
iskambju tad-dejta tal-PNR bejn l-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi u dawk 
ġudizzjarji għandu jiġu irregolat mir-
regoli dwar il-kooperazzjoni mal-pulizija 
u dik ġudizzjarja.

Or. en

Emenda 124
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) L-Istati Membri għandhom 
jikkondividu ma’ Stati Membri oħrajn id-
dejta tal-PNR li jirċievu fejn tali 
trasferiment huwa meħtieġ għall-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi u delitti 
serji Id-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva għandhom ikunu mingħajr 
preġudizzju għal strumenti oħra tal-Unjoni 
dwar l-iskambju tal-intelligence bejn il-
pulizija u l-awtoritajiet ġudizzjarji, inkluż 
id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/371/ĠAI tas-
6 ta’ April 2009 li stabbiliet l-Uffiċċju 
Ewropew tal-Pulizija (Europol) u d-
Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2006/960/ĠAI 
tat-18 ta’ Settembru 2006 dwar is-
simplifikazzjoni tal-iskambju ta’ 
informazzjoni u intelligence bejn l-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi tal-Istati 
Membri tal-Unjoni Ewropea. Dan l-

(20) L-Istati Membri għandhom 
jikkondividu ma’ Stati Membri oħrajn id-
dejta tal-PNR li jirċievu fejn tali 
trasferiment huwa meħtieġ għall-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi u delitti 
transnazzjonali serji Id-dispożizzjonijiet 
ta’ din id-Direttiva għandhom ikunu 
mingħajr preġudizzju għal strumenti oħra 
tal-Unjoni dwar l-iskambju tal-intelligence 
bejn il-pulizija u l-awtoritajiet ġudizzjarji, 
inkluż id-Deċiżjoni tal-Kunsill 
2009/371/ĠAI tas-6 ta’ April 2009 li 
stabbiliet l-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija 
(Europol) u d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 
2006/960/ĠAI tat-18 ta’ Settembru 2006 
dwar is-simplifikazzjoni tal-iskambju ta’ 
informazzjoni u intelligence bejn l-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi tal-Istati 
Membri tal-Unjoni Ewropea. Dan l-
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iskambju tad-dejta tal-PNR bejn l-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi u dawk 
ġudizzjarji għandu jiġu irregolat mir-regoli 
dwar il-kooperazzjoni mal-pulizija u dik 
ġudizzjarja.

iskambju tad-dejta tal-PNR bejn l-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi u dawk 
ġudizzjarji għandu jiġu irregolat mir-regoli 
dwar il-kooperazzjoni mal-pulizija u dik 
ġudizzjarja tad-Direttiva tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill ta’ [...] dwar il-
protezzjoni tal-individwi rigward l-
ipproċessar ta’ dejta personali mill-
awtoritajiet kompetenti għall-prevenzjoni, 
l-investigazzjoni, l-iskoperta jew il-
prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-
eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali, u l-
moviment ħieles ta’ dejta simili, u l-
iżgurar tal-konformità mal-livell għoli ta’
protezzjoni offrut fil-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, il-
Konvenzjoni 108 tal-Kunsill tal-Ewropa 
għall-Protezzjoni tal-Individwi rigward l-
Ipproċessar Awtomatiku tad-Dejta 
Personali, u l-Konvenzjoni Ewropea 
għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-
Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali.

Or. en

Emenda 125
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) L-Istati Membri għandhom
jikkondividu ma’ Stati Membri oħrajn id-
dejta tal-PNR li jirċievu fejn tali 
trasferiment huwa meħtieġ għall-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi u delitti 
serji Id-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva għandhom ikunu mingħajr 
preġudizzju għal strumenti oħra tal-Unjoni 
dwar l-iskambju tal-intelligence bejn il-
pulizija u l-awtoritajiet ġudizzjarji, inkluż 
id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/371/ĠAI tas-
6 ta’ April 2009 li stabbiliet l-Uffiċċju 

(20) L-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri għandha tikkondividi ma’ Stati 
Membri d-dejta tal-PNR li jirċievu fejn tali 
trasferiment huwa meħtieġ għall-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi u delitti 
serji. L-Istati Membri għandhom ikunu 
intitolati jaqsmu d-dejta tal-PNR ma’ 
xulxin taħt l-istess kondizzjonijiet. Id-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva 
għandhom ikunu mingħajr preġudizzju 
għal strumenti oħra tal-Unjoni dwar l-
iskambju tal-intelligence bejn il-pulizija u 
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Ewropew tal-Pulizija (Europol) u d-
Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2006/960/ĠAI 
tat-18 ta’ Settembru 2006 dwar is-
simplifikazzjoni tal-iskambju ta’ 
informazzjoni u intelligence bejn l-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi tal-Istati 
Membri tal-Unjoni Ewropea. Dan l-
iskambju tad-dejta tal-PNR bejn l-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi u dawk 
ġudizzjarji għandu jiġu irregolat mir-regoli 
dwar il-kooperazzjoni mal-pulizija u dik 
ġudizzjarja.

l-awtoritajiet ġudizzjarji, inkluż id-
Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/371/ĠAI tas-
6 ta’ April 2009 li stabbiliet l-Uffiċċju 
Ewropew tal-Pulizija (Europol) jew id-
Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2006/960/ĠAI 
tat-18 ta’ Settembru 2006 dwar is-
simplifikazzjoni tal-iskambju ta’ 
informazzjoni u intelligence bejn l-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi tal-Istati 
Membri tal-Unjoni Ewropea. Dan l-
iskambju tad-dejta tal-PNR bejn l-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi u dawk 
ġudizzjarji għandu jiġi rregolat mir-regoli 
dwar il-kooperazzjoni mal-pulizija u dik 
ġudizzjarja.

Or. de

Emenda 126
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) L-Istati Membri għandhom 
jikkondividu ma’ Stati Membri oħrajn id-
dejta tal-PNR li jirċievu fejn tali 
trasferiment huwa meħtieġ għall-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi u delitti 
serji. Id-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva għandhom ikunu mingħajr 
preġudizzju għal strumenti oħra tal-
Unjoni dwar l-iskambju tal-intelligence 
bejn il-pulizija u l-awtoritajiet ġudizzjarji, 
inkluż id-Deċiżjoni tal-Kunsill 
2009/371/ĠAI tas-6 ta’ April 2009 li 
stabbiliet l-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija 
(Europol) u d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 
2006/960/ĠAI tat-18 ta’ Settembru 2006 
dwar is-simplifikazzjoni tal-iskambju ta’ 
informazzjoni u intelligence bejn l-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi tal-Istati 
Membri tal-Unjoni Ewropea. Dan l-

(20) L-Istati Membri għandhom 
jikkondividu ma’ Stati Membri oħrajn id-
dejta tal-PNR li jirċievu fejn tali 
trasferiment huwa meħtieġ għall-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi u delitti 
transnazzjonali serji kif definit f’din id-
Direttiva. Dan l-iskambju tad-dejta tal-
PNR bejn l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi 
u dawk ġudizzjarji għandu jiġu irregolat 
mir-regoli dwar il-kooperazzjoni mal-
pulizija u dik ġudizzjarja.
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iskambju tad-dejta tal-PNR bejn l-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi u dawk 
ġudizzjarji għandu jiġu irregolat mir-regoli 
dwar il-kooperazzjoni mal-pulizija u dik 
ġudizzjarja.

Or. en

Emenda 127
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) L-Istati Membri għandhom 
jikkondividu ma’ Stati Membri oħrajn id-
dejta tal-PNR li jirċievu fejn tali 
trasferiment huwa meħtieġ għall-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi u delitti 
serji Id-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva għandhom ikunu mingħajr 
preġudizzju għal strumenti oħra tal-Unjoni 
dwar l-iskambju tal-intelligence bejn il-
pulizija u l-awtoritajiet ġudizzjarji, inkluż 
id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/371/ĠAI tas-
6 ta’ April 2009 li stabbiliet l-Uffiċċju 
Ewropew tal-Pulizija (Europol) u d-
Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2006/960/ĠAI 
tat-18 ta’ Settembru 2006 dwar is-
simplifikazzjoni tal-iskambju ta’ 
informazzjoni u intelligence bejn l-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi tal-Istati 
Membri tal-Unjoni Ewropea. Dan l-
iskambju tad-dejta tal-PNR bejn l-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi u dawk 
ġudizzjarji għandu jiġu irregolat mir-regoli 
dwar il-kooperazzjoni mal-pulizija u dik 
ġudizzjarja.

(20) L-Istati Membri għandhom 
jikkondividu ma’ Stati Membri oħrajn id-
dejta tal-PNR li jirċievu fejn tali 
trasferiment huwa meħtieġ għall-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi. Id-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva 
għandhom ikunu mingħajr preġudizzju 
għal strumenti oħra tal-Unjoni dwar l-
iskambju tal-intelligence bejn il-pulizija u 
l-awtoritajiet ġudizzjarji, inkluż id-
Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/371/ĠAI tas-
6 ta’ April 2009 li stabbiliet l-Uffiċċju 
Ewropew tal-Pulizija (Europol) u d-
Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2006/960/ĠAI 
tat-18 ta’ Settembru 2006 dwar is-
simplifikazzjoni tal-iskambju ta’ 
informazzjoni u intelligence bejn l-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi tal-Istati 
Membri tal-Unjoni Ewropea. Dan l-
iskambju tad-dejta tal-PNR bejn l-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi u dawk 
ġudizzjarji għandu jiġu irregolat mir-regoli 
dwar il-kooperazzjoni mal-pulizija u dik 
ġudizzjarja.

Or. en
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Emenda 128
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) L-Istati Membri għandhom 
jikkondividu ma’ Stati Membri oħrajn id-
dejta tal-PNR li jirċievu fejn tali 
trasferiment huwa meħtieġ għall-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi u delitti 
serji Id-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva għandhom ikunu mingħajr 
preġudizzju għal strumenti oħra tal-Unjoni 
dwar l-iskambju tal-intelligence bejn il-
pulizija u l-awtoritajiet ġudizzjarji, inkluż 
id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/371/ĠAI tas-
6 ta’ April 2009 li stabbiliet l-Uffiċċju 
Ewropew tal-Pulizija (Europol) u d-
Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2006/960/ĠAI 
tat-18 ta’ Settembru 2006 dwar is-
simplifikazzjoni tal-iskambju ta’ 
informazzjoni u intelligence bejn l-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi tal-Istati 
Membri tal-Unjoni Ewropea. Dan l-
iskambju tad-dejta tal-PNR bejn l-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi u dawk 
ġudizzjarji għandu jiġu irregolat mir-regoli 
dwar il-kooperazzjoni mal-pulizija u dik 
ġudizzjarja.

(20) L-Istati Membri għandhom 
jikkondividu ma’ Stati Membri oħrajn id-
dejta tal-PNR li jirċievu fejn tali 
trasferiment huwa meħtieġ għall-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi u delitti 
transnazzjonali serji. Id-dispożizzjonijiet 
ta’ din id-Direttiva għandhom ikunu 
mingħajr preġudizzju għal strumenti oħra 
tal-Unjoni dwar l-iskambju tal-intelligence 
bejn il-pulizija u l-awtoritajiet ġudizzjarji, 
inkluż id-Deċiżjoni tal-Kunsill 
2009/371/ĠAI tas-6 ta’ April 2009 li 
stabbiliet l-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija 
(Europol) u d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 
2006/960/ĠAI tat-18 ta’ Settembru 2006 
dwar is-simplifikazzjoni tal-iskambju ta’ 
informazzjoni u intelligence bejn l-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi tal-Istati 
Membri tal-Unjoni Ewropea. Dan l-
iskambju tad-dejta tal-PNR bejn l-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi u dawk 
ġudizzjarji għandu jiġu irregolat mir-regoli 
dwar il-kooperazzjoni mal-pulizija u dik 
ġudizzjarja.

Or. en

Emenda 129
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) L-Istati Membri għandhom 
jikkondividu ma’ Stati Membri oħrajn id-

(20) L-Istati Membri għandhom 
jikkondividu ma’ Stati Membri oħrajn id-
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dejta tal-PNR li jirċievu fejn tali 
trasferiment huwa meħtieġ għall-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi u delitti 
serji Id-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva għandhom ikunu mingħajr 
preġudizzju għal strumenti oħra tal-Unjoni 
dwar l-iskambju tal-intelligence bejn il-
pulizija u l-awtoritajiet ġudizzjarji, inkluż 
id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/371/ĠAI tas-
6 ta’ April 2009 li stabbiliet l-Uffiċċju 
Ewropew tal-Pulizija (Europol) u d-
Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2006/960/ĠAI 
tat-18 ta’ Settembru 2006 dwar is-
simplifikazzjoni tal-iskambju ta’ 
informazzjoni u intelligence bejn l-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi tal-Istati 
Membri tal-Unjoni Ewropea. Dan l-
iskambju tad-dejta tal-PNR bejn l-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi u dawk 
ġudizzjarji għandu jiġu irregolat mir-regoli 
dwar il-kooperazzjoni mal-pulizija u dik 
ġudizzjarja.

dejta tal-PNR li jirċievu fejn tali 
trasferiment huwa meħtieġ għall-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi u delitti 
transnazzjonali serji. Id-dispożizzjonijiet 
ta’ din id-Direttiva għandhom ikunu 
mingħajr preġudizzju għal strumenti oħra 
tal-Unjoni dwar l-iskambju tal-intelligence 
bejn il-pulizija u l-awtoritajiet ġudizzjarji, 
inkluż id-Deċiżjoni tal-Kunsill 
2009/371/ĠAI tas-6 ta’ April 2009 li 
stabbiliet l-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija 
(Europol) u d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 
2006/960/ĠAI tat-18 ta’ Settembru 2006 
dwar is-simplifikazzjoni tal-iskambju ta’ 
informazzjoni u intelligence bejn l-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi tal-Istati 
Membri tal-Unjoni Ewropea. Dan l-
iskambju tad-dejta tal-PNR bejn l-
awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi u dawk 
ġudizzjarji għandu jiġu irregolat mir-regoli 
dwar il-kooperazzjoni mal-pulizija u dik 
ġudizzjarja.

Or. en

Emenda 130
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Il-perjodu li matulu għandha 
tinżamm id-dejta tal-PNR għandu jkun 
proporzjonali mal-iskopijiet tal-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni 
u l-prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi u 
delitti serji. Minħabba n-natura tad-dejta 
u l-użu tagħhom, huwa meħtieġ li d-dejta 
tal-PNR tinżamm għal perjodu twil 
biżżejjed biex titwettaq analiżi tax-xejriet 
u għall-użu fl-investigazzjonijiet. Sabiex 
jiġi evitat użu sproporzjonat, huwa 
meħtieġ li, wara perjodu tal-bidu, id-dejta 

imħassar
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tiġi anonimizzata u aċċessibbli biss taħt 
kundizzjonijiet stretti ħafna u limitati.

Or. en

Emenda 131
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Il-perjodu li matulu għandha tinżamm 
id-dejta tal-PNR għandu jkun proporzjonali 
mal-iskopijiet tal-prevenzjoni, l-iskoperta, 
l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi u delitti serji. Minħabba n-
natura tad-dejta u l-użu tagħhom, huwa 
meħtieġ li d-dejta tal-PNR tinżamm għal 
perjodu twil biżżejjed biex titwettaq analiżi 
tax-xejriet u għall-użu fl-
investigazzjonijiet. Sabiex jiġi evitat użu 
sproporzjonat, huwa meħtieġ li, wara 
perjodu tal-bidu, id-dejta tiġi anonimizzata
u aċċessibbli biss taħt kundizzjonijiet stretti 
ħafna u limitati.

(21) Il-perjodu li matulu għandha tinżamm 
id-dejta tal-PNR għandu jkun meħtieġ u 
proporzjonali mal-iskopijiet tal-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u 
l-prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi u delitti 
transnazzjonali serji. Sabiex jiġi evitat użu 
sproporzjonat, huwa meħtieġ li, wara 
perjodu tal-bidu, id-dejta tiġi 
depersonalizzata u aċċessibbli biss taħt 
kundizzjonijiet stretti ħafna u limitati.

Or. en

Emenda 132
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Il-perjodu li matulu għandha tinżamm 
id-dejta tal-PNR għandu jkun proporzjonali 
mal-iskopijiet tal-prevenzjoni, l-iskoperta, 
l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi u delitti serji. Minħabba n-
natura tad-dejta u l-użu tagħhom, huwa 

(21) Il-perjodu li matulu għandha tinżamm 
id-dejta tal-PNR għandu jkun proporzjonali 
mal-iskopijiet tal-prevenzjoni, l-iskoperta, 
l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi u delitti serji. Minħabba n-
natura tad-dejta u l-użu tagħhom, huwa 
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meħtieġ li d-dejta tal-PNR tinżamm għal 
perjodu twil biżżejjed biex titwettaq analiżi 
tax-xejriet u għall-użu fl-
investigazzjonijiet. Sabiex jiġi evitat użu 
sproporzjonat, huwa meħtieġ li, wara 
perjodu tal-bidu, id-dejta tiġi 
anonimizzata u aċċessibbli biss taħt 
kundizzjonijiet stretti ħafna u limitati.

meħtieġ li d-dejta tal-PNR tinżamm għal 
perjodu twil biżżejjed biex titwettaq analiżi 
tax-xejriet u għall-użu fl-
investigazzjonijiet.

Or. en

Emenda 133
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Il-perjodu li matulu għandha tinżamm 
id-dejta tal-PNR għandu jkun proporzjonali 
mal-iskopijiet tal-prevenzjoni, l-iskoperta, 
l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi u delitti serji. Minħabba n-
natura tad-dejta u l-użu tagħhom, huwa 
meħtieġ li d-dejta tal-PNR tinżamm għal 
perjodu twil biżżejjed biex titwettaq analiżi 
tax-xejriet u għall-użu fl-
investigazzjonijiet. Sabiex jiġi evitat użu 
sproporzjonat, huwa meħtieġ li, wara 
perjodu tal-bidu, id-dejta tiġi anonimizzata 
u aċċessibbli biss taħt kundizzjonijiet stretti 
ħafna u limitati.

(21) Il-perjodu li matulu għandha tinżamm 
id-dejta tal-PNR għandu jkun proporzjonali 
mal-iskopijiet tal-prevenzjoni, l-iskoperta, 
l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi u delitti transnazzjonali
serji.Sabiex jiġi evitat użu sproporzjonat, 
huwa meħtieġ li, wara perjodu tal-bidu, id-
dejta tiġi anonimizzata b’mod permanenti
u aċċessibbli biss taħt kundizzjonijiet stretti 
ħafna u limitati.

Or. en

Emenda 134
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Premessa 21
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Il-perjodu li matulu għandha tinżamm 
id-dejta tal-PNR għandu jkun proporzjonali 
mal-iskopijiet tal-prevenzjoni, l-iskoperta, 
l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi u delitti serji. Minħabba n-
natura tad-dejta u l-użu tagħhom, huwa 
meħtieġ li d-dejta tal-PNR tinżamm għal 
perjodu twil biżżejjed biex titwettaq analiżi 
tax-xejriet u għall-użu fl-
investigazzjonijiet. Sabiex jiġi evitat użu 
sproporzjonat, huwa meħtieġ li, wara 
perjodu tal-bidu, id-dejta tiġi anonimizzata 
u aċċessibbli biss taħt kundizzjonijiet 
stretti ħafna u limitati.

(21) Il-perjodu li matulu għandha tinżamm 
id-dejta tal-PNR għandu jkun proporzjonali 
mal-iskopijiet tal-prevenzjoni, l-iskoperta, 
l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi u delitti transnazzjonali serji. 
Minħabba n-natura tad-dejta u l-użu 
tagħhom, huwa meħtieġ li d-dejta tal-PNR 
tinżamm għal perjodu twil biżżejjed biex 
titwettaq analiżi tax-xejriet u għall-użu fl-
investigazzjonijiet. Sabiex jiġi evitat użu 
sproporzjonat, huwa meħtieġ li, wara 
perjodu tal-bidu, id-dejta tiġi anonimizzata 
kompletament.

Or. en

Emenda 135
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Il-perjodu li matulu għandha tinżamm 
id-dejta tal-PNR għandu jkun proporzjonali 
mal-iskopijiet tal-prevenzjoni, l-iskoperta, 
l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi u delitti serji. Minħabba n-
natura tad-dejta u l-użu tagħhom, huwa 
meħtieġ li d-dejta tal-PNR tinżamm għal 
perjodu twil biżżejjed biex titwettaq analiżi 
tax-xejriet u għall-użu fl-
investigazzjonijiet. Sabiex jiġi evitat użu 
sproporzjonat, huwa meħtieġ li, wara 
perjodu tal-bidu, id-dejta tiġi anonimizzata 
u aċċessibbli biss taħt kundizzjonijiet stretti 
ħafna u limitati.

(21) Il-perjodu li matulu għandha tinżamm 
id-dejta tal-PNR għandu jkun proporzjonali 
mal-iskopijiet tal-prevenzjoni, l-iskoperta, 
l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi. Minħabba n-natura tad-dejta u 
l-użu tagħhom, huwa meħtieġ li d-dejta tal-
PNR tinżamm għal perjodu twil biżżejjed 
biex titwettaq analiżi tax-xejriet u għall-
użu fl-investigazzjonijiet. Sabiex jiġi evitat 
użu sproporzjonat, huwa meħtieġ li, wara 
perjodu tal-bidu, id-dejta tiġi anonimizzata 
u aċċessibbli biss taħt kundizzjonijiet stretti 
ħafna u limitati.

Or. en
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Emenda 136
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Il-perjodu li matulu għandha tinżamm 
id-dejta tal-PNR għandu jkun proporzjonali 
mal-iskopijiet tal-prevenzjoni, l-iskoperta, 
l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi u delitti serji. Minħabba n-
natura tad-dejta u l-użu tagħhom, huwa 
meħtieġ li d-dejta tal-PNR tinżamm għal 
perjodu twil biżżejjed biex titwettaq analiżi 
tax-xejriet u għall-użu fl-
investigazzjonijiet. Sabiex jiġi evitat użu 
sproporzjonat, huwa meħtieġ li, wara 
perjodu tal-bidu, id-dejta tiġi 
anonimizzata u aċċessibbli biss taħt 
kundizzjonijiet stretti ħafna u limitati.

(21) Il-perjodu li matulu għandha tinżamm 
id-dejta tal-PNR għandu jkun proporzjonali 
mal-iskopijiet tal-prevenzjoni, l-iskoperta, 
l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi u delitti transnazzjonali serji. 
Minħabba n-natura tad-dejta u l-użu 
tagħhom, huwa meħtieġ li d-dejta tal-PNR 
tinżamm għal perjodu twil biżżejjed biex 
titwettaq analiżi tax-xejriet u għall-użu fl-
investigazzjonijiet.

Or. en

Emenda 137
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Fejn dejta tal-PNR speċifika tiġi 
trasferita lil awtorità kompetenti u tintuża 
fil-kuntest ta' investigazzjonijiet jew 
prosekuzzjonijiet kriminali speċifiċi, iż-
żamma ta' tali dejta mill-awtorità 
kompetenti għandha tiġi rregolata mil-liġi 
nazzjonali tal-Istat Membri, 
irrispettivament mill-perjodi taż-żamma 
stabbiliti minn din id-Direttiva.

imħassar

Or. en
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Emenda 138
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) L-ipproċessar domestiku tad-dejta 
tal-PNR f’kull Stat Membru mill-Unità 
tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri u 
mill-awtoritajiet kompetenti għandu jkun 
soġġett għal standard ta’ protezzjoni tad-
dejta personali taħt il-liġi nazzjonali 
tiegħu li hija konformi mad-Deċiżjoni 
Qafas 2008/977/ĠAI tas-
27 ta’ Novembru 2008 dwar il-protezzjoni 
tad-dejta personali pproċessata fil-qafas 
tal-kooperazzjoni tal-pulizija u dik 
ġudizzjarja f’materji kriminali (‘Deċiżjoni 
Qafas 2008/977/ĠAI’).

imħassar

Or. en

Emenda 139
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) L-ipproċessar domestiku tad-dejta tal-
PNR f’kull Stat Membru mill-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri u mill-
awtoritajiet kompetenti għandu jkun 
soġġett għal standard ta’ protezzjoni tad-
dejta personali taħt il-liġi nazzjonali tiegħu 
li hija konformi mad-Deċiżjoni Qafas 
2008/977/ĠAI tas-27 ta’ Novembru 2008
dwar il-protezzjoni tad-dejta personali 
pproċessata fil-qafas tal-kooperazzjoni 
tal-pulizija u dik ġudizzjarja f’materji 
kriminali (‘Deċiżjoni Qafas 
2008/977/ĠAI’).

(23) L-ipproċessar domestiku tad-dejta tal-
PNR f’kull Stat Membru mill-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri u mill-
awtoritajiet kompetenti għandu jkun 
soġġett għal standard ta’ protezzjoni tad-
dejta personali taħt il-liġi nazzjonali tiegħu 
li hija konformi mad-Direttiva tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill [...]
dwar il-protezzjoni tal-individwi rigward l-
ipproċessar ta’ dejta personali mill-
awtoritajiet kompetenti għall-prevenzjoni, 
l-investigazzjoni, l-iskoperta jew il-
prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-
eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali, u l-
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moviment ħieles ta’ din id-dejta, u l-
iżgurar ta’ konformità mal-livell għoli ta’ 
protezzjoni offrut fil-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, il-
Konvenzjoni 108 tal-Kunsill tal-Ewropa 
għall-Protezzjoni tal-Individwi rigward l-
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 tal-individwi rigward l-ipproċessar tad-dejta personali mill-
awtoritajiet kompetenti għall-prevenzjoni, l-investigazzjoni, l-iskoperta jew il-prosekuzzjoni 
ta’ reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali, u l-moviment ħieles ta’ din id-dejta, 
għandha tiġi adottata qabel Direttiva tal-UE dwar il-PNR.

Emenda 140
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) L-ipproċessar domestiku tad-dejta tal-
PNR f’kull Stat Membru mill-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri u mill-
awtoritajiet kompetenti għandu jkun 
soġġett għal standard ta’ protezzjoni tad-
dejta personali taħt il-liġi nazzjonali tiegħu 
li hija konformi mad-Deċiżjoni Qafas 
2008/977/ĠAI tas-27 ta’ Novembru 2008 
dwar il-protezzjoni tad-dejta personali 
pproċessata fil-qafas tal-kooperazzjoni tal-
pulizija u dik ġudizzjarja f’materji 
kriminali (‘Deċiżjoni Qafas 
2008/977/ĠAI’).

(23) L-ipproċessar domestiku tad-dejta tal-
PNR f’kull Stat Membru mill-awtoritajiet 
kompetenti għandu jkun soġġett għal 
standard ta’ protezzjoni tad-dejta personali 
taħt il-liġi nazzjonali tiegħu li hija 
konformi mad-Deċiżjoni Qafas 
2008/977/ĠAI tas-27 ta’ Novembru 2008 
dwar il-protezzjoni tad-dejta personali 
pproċessata fil-qafas tal-kooperazzjoni tal-
pulizija u dik ġudizzjarja f’materji 
kriminali (‘Deċiżjoni Qafas 
2008/977/ĠAI’).

Or. de
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Emenda 141
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) L-ipproċessar domestiku tad-dejta tal-
PNR f’kull Stat Membru mill-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri u mill-
awtoritajiet kompetenti għandu jkun 
soġġett għal standard ta’ protezzjoni tad-
dejta personali taħt il-liġi nazzjonali tiegħu 
li hija konformi mad-Deċiżjoni Qafas 
2008/977/ĠAI tas-27 ta’ Novembru 2008 
dwar il-protezzjoni tad-dejta personali 
pproċessata fil-qafas tal-kooperazzjoni tal-
pulizija u dik ġudizzjarja f’materji 
kriminali (‘Deċiżjoni Qafas 
2008/977/ĠAI’).

(23) L-ipproċessar domestiku tad-dejta tal-
PNR f’kull Stat Membru mill-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri u mill-
awtoritajiet kompetenti għandu jkun 
soġġett għal standard ta’ protezzjoni tad-
dejta personali taħt il-liġi nazzjonali tiegħu 
li hija konformi mad-Deċiżjoni Qafas 
2008/977/ĠAI tas-27 ta’ Novembru 2008 
dwar il-protezzjoni tad-dejta personali 
pproċessata fil-qafas tal-kooperazzjoni tal-
pulizija u dik ġudizzjarja f’materji 
kriminali (‘Deċiżjoni Qafas 
2008/977/ĠAI’) u d-Direttiva 95/46/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni 
tal-individwi rigward l-ipproċessar tad-
dejta personali u dwar il-moviment ħieles 
ta’ din id-dejta1.
_____________
1 ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31.

Or. en

Emenda 142
Véronique Mathieu

Proposta għal direttiva
Premessa 23a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) It-trasportaturi bl-ajru li jiġbru d-
dejta tal-kuntatt tal-passiġġieri li jkunu 
rriżervaw il-biljett tagħhom permezz ta’ 
aġenzija tal-ivjaġġar m’għandhomx ikunu 
jistgħu jużaw din id-dejta għal skopijiet 
kummerċjali.
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Trasportatur bl-ajru ma jistax juża d-dettalji tal-passiġġieri għal skopijiet kummerċjali meta 
dawn tal-aħħar ikunu għaddewhom konxjament lil aġenzija tal-ivjaġġar biss.

Emenda 143
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 144
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(24) Waqt li jiġi kkunsidrat id-dritt għall-
protezzjoni tad-dejta personali, id-drittijiet 
tas-soġġetti tad-dejta għall-ipproċessar tad-
dejta tal-PNR tagħhom, bħad-dritt għall-
aċċess, id-dritt għar-rettifika, it-tħassir u l-
ibblukkar, kif ukoll id-drittijiet għall-
kumpens u rimedji ġudizzjarji, għandhom 
ikunu konformi mad-Direttiva [...] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-
protezzjoni tal-individwi rigward l-
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ipproċessar tad-dejta personali mill-
awtoritajiet kompetenti għall-prevenzjoni, 
l-investigazzjoni, l-iskoperta jew il-
prosekuzzjoni tar-reati kriminali, jew l-
eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali, u l-
moviment ħieles ta’ din id-dejta, il-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea, il-Konvenzjoni 108 tal-Kunsill 
tal-Ewropa għall-Protezzjoni tal-Individwi 
rigward l-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 tal-individwi rigward l-ipproċessar tad-dejta personali mill-
awtoritajiet kompetenti għall-prevenzjoni, l-investigazzjoni, l-iskoperta jew il-prosekuzzjoni 
ta’ reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali, u l-moviment ħieles ta’ din id-dejta, 
għandha tiġi adottata qabel Direttiva tal-UE dwar il-PNR.

Emenda 145
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(24) Waqt li jiġi kkunsidrat id-dritt għall-
protezzjoni tad-dejta personali, id-drittijiet 
tas-soġġetti tad-dejta għall-ipproċessar tad-
dejta tal-PNR tagħhom, bħad-dritt għall-
aċċess, id-dritt għar-rettifika, it-tħassir u l-
ibblukkar, kif ukoll id-drittijiet għall-
kumpens u rimedji ġudizzjarji, għandhom 
ikunu konformi mad-Deċiżjoni Qafas 
2008/977/ĠAI u d-Direttiva 95/46/KE.

Or. en
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Emenda 146
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Waqt li jikkunsidraw id-dritt li l-
passiġġieri jiġu informati bl-ipproċessar 
tad-dejta personali tagħhom, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li jiġu 
pprovduti b’informazzjoni preċiża dwar il-
ġbir ta’ dejta tal-PNR u t-trasferiment 
tagħha lill-Unità tal-Informazzjoni dwar 
il-Passiġġieri.

imħassar

Or. en

Emenda 147
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Waqt li jikkunsidraw id-dritt li l-
passiġġieri jiġu informati bl-ipproċessar 
tad-dejta personali tagħhom, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li jiġu 
pprovduti b’informazzjoni preċiża dwar il-
ġbir ta’ dejta tal-PNR u t-trasferiment 
tagħha lill-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri.

(25) Waqt li jikkunsidraw id-dritt li l-
passiġġieri jiġu informati bl-ipproċessar 
tad-dejta personali tagħhom, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li jiġu 
pprovduti b’mod opportun u trasparenti
b’informazzjoni preċiża u kompleta dwar 
il-ġbir ta’ dejta tal-PNR u t-trasferiment 
tagħha lill-Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri.

Or. en

Emenda 148
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Premessa 25a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-ispejjeż li jinħolqu minn 
miżuri meħuda sabiex tintuża d-dejta tal-
PNR ma jaqgħux fuq il-passiġġieri.

Or. en

Emenda 149
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) It-trasferiment tad-dejta tal-PNR 
minn Stati Membri lejn pajjiżi terzi 
għandu jkun permess biss fuq bażi ta’ każ 
b’każ u b’konformità mad-Deċiżjoni 
Qafas 2008/977/ĠAI. Biex jiġi żgurat il-
protezzjoni tad-dejta personali, tali 
trasferimenti għandhom ikunu soġġetti 
għal rekwiżiti addizzjonali dwar l-iskop 
tat-trasferiment, il-kwalità tal-awtorità li 
qed tirċievi u s-salvagwardji applikabbli 
għad-dejta personali trasferita lejn pajjiż 
terz.

imħassar

Or. en

Emenda 150
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) It-trasferiment tad-dejta tal-PNR minn 
Stati Membri lejn pajjiżi terzi għandu jkun
permess biss fuq bażi ta’ każ b’każ u 

(26) It-trasferiment tad-dejta tal-PNR minn 
Stati Membri lejn pajjiżi terzi għandu jkun 
permess biss fuq bażi ta’ każ b’każ, jekk it-
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b’konformità mad-Deċiżjoni Qafas 
2008/977/ĠAI. Biex tiġi żgurata l-
protezzjoni tad-dejta personali, tali 
trasferimenti għandhom ikunu soġġetti 
għal rekwiżiti addizzjonali dwar l-iskop 
tat-trasferiment, il-kwalità tal-awtorità li 
qed tirċievi u s-salvagwardji applikabbli 
għad-dejta personali trasferita lejn pajjiż 
terz..

trasferiment ikun meħtieġ u proporzjonat 
mal-prevenzjoni, l-investigazzjoni, l-
iskoperta jew il-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi u delitti transnazzjonali serji,
b’konformità mad-Direttiva tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill ta’ xx/xx/201x 
dwar il-protezzjoni tal-individwi rigward l-
ipproċessar tad-dejta personali mill-
awtoritajiet kompetenti għall-prevenzjoni, 
l-investigazzjoni, l-iskoperta jew il-
prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-
eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali, u l-
moviment ħieles ta’ din id-dejta, u soġġett 
għal awtorizzazzjoni ġudizzjarja minn 
qabel. Biex tiġi żgurata l-protezzjoni tad-
dejta personali, tali trasferimenti għandhom 
ikunu soġġetti għal rekwiżiti addizzjonali 
dwar l-iskop tat-trasferiment, il-kwalità tal-
awtorità li qed tirċievi u s-salvagwardji 
applikabbli għad-dejta personali trasferita 
lejn pajjiż terz, biex tiġi żgurata l-
konformità mal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, il-
Konvenzjoni 108 tal-Kunsill tal-Ewropa 
għall-Protezzjoni tal-Individwi rigward l-
Ipproċessar Awtomatiku tad-dejta 
Personali, u l-Konvenzjoni Ewropea 
għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-
Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali.

Or. en

Emenda 151
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Premessa 26

Test propost mill-Kumissjoni Emenda

(26) It-trasferiment tad-dejta tal-PNR minn 
Stati Membri lejn pajjiżi terzi għandu jkun 
permess biss fuq bażi ta’ każ b’każ u 
b’konformità mad-Deċiżjoni Qafas 
2008/977/ĠAI. Biex jiġi żgurat il-
protezzjoni tad-dejta personali, tali 

(26) It-trasferiment tad-dejta tal-PNR mill-
Unità tal-Informazzjoni dwar il-
Passiġġieri lejn pajjiżi terzi għandu jkun 
permess biss fuq bażi ta’ każ b’każ u 
b’konformità mad-Deċiżjoni Qafas 
2008/977/ĠAI. Biex tiġi żgurata l-
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trasferimenti għandhom ikunu soġġetti 
għal rekwiżiti addizzjonali dwar l-iskop 
tat-trasferiment, il-kwalità tal-awtorità li 
qed tirċievi u s-salvagwardji applikabbli 
għad-dejta personali trasferita lejn pajjiż 
terz.

protezzjoni tad-dejta personali, tali 
trasferimenti għandhom ikunu soġġetti 
għal rekwiżiti addizzjonali dwar l-iskop 
tat-trasferiment, il-kwalità tal-awtorità li 
qed tirċievi u s-salvagwardji applikabbli 
għad-dejta personali trasferita lejn pajjiż 
terz.

Or. de

Emenda 152
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) It-trasferiment tad-dejta tal-PNR minn 
Stati Membri lejn pajjiżi terzi għandu jkun 
permess biss fuq bażi ta’ każ b’każ u 
b’konformità mad-Deċiżjoni Qafas 
2008/977/ĠAI. Biex jiġi żgurat il-
protezzjoni tad-dejta personali, tali 
trasferimenti għandhom ikunu soġġetti 
għal rekwiżiti addizzjonali dwar l-iskop 
tat-trasferiment, il-kwalità tal-awtorità li 
qed tirċievi u s-salvagwardji applikabbli 
għad-dejta personali trasferita lejn pajjiż 
terz.

(26) It-trasferiment tad-dejta tal-PNR minn 
Stati Membri lejn pajjiżi terzi għandu jkun 
permess biss fuq bażi ta’ każ b’każ u 
b’konformità mad-Deċiżjoni Qafas 
2008/977/ĠAI u l-leġiżlazzjoni dwar il-
protezzjoni tad-dejta tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 153
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Premessa 26a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26a) It-trażmissjoni tad-dejta tal-PNR 
għandha tiġi limitata għall-każijiet fejn 
tkun indispensabbli għall-prevenzjoni u l-



PE486.017v02-00 72/101 AM\898279MT.doc

MT

iskoperta ta’ reati terroristiċi speċifiċi u, 
fejn ikunu involuti pajjiżi terzi, biss jekk 
tkun konformi mal-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni dwar il-protezzjoni tad-dejta.

Or. en

Emenda 154
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

           (27) L-awtorità nazzjonali tas-superviżjoni 
li ġiet stabbilita bl-implimentazzjoni tad-
Deċiżjoni Qafas 2008/977/ĠAI għandha 
tkun responsabbli wkoll biex tavża u 
tissorvelja l-applikazzjoni u l-
implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ 
din id-Direttiva.

imħassar

Or. en

Emenda 155
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

           (27) L-awtorità nazzjonali tas-superviżjoni 
li ġiet stabbilita bl-implimentazzjoni tad-
Deċiżjoni Qafas 2008/977/ĠAI għandha 
tkun responsabbli wkoll biex tavża u 
tissorvelja l-applikazzjoni u l-
implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ 
din id-Direttiva. 

           (27) L-awtorità nazzjonali tas-superviżjoni 
li se tiġi stabbilita bl-implimentazzjoni tad-
Direttiva [...] tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar il-protezzjoni tal-
individwi rigward l-ipproċessar tad-dejta 
personali mill-awtoritjajiet kompetenti 
għall-prevenzjoni, l-investigazzjoni, l-
iskoperta jew il-prosekuzzjoni tar-reati 
kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ pieni 
kriminali, u l-moviment ħieles ta’ dejta 
bħal din  għandha tkun responsabbli wkoll
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biex tavża u tissorvelja l-applikazzjoni u l-
implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ 
din id-Direttiva. L-awtoritajiet nazzjonali 
tal-protezzjoni tad-dejta huma 
responsabbli li jagħtu parir dwar u 
jimmonitorjaw l-applikazzjoni u l-
implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet 
dwar il-protezzjoni tad-dejta ta’ din id-
Direttiva.

Or. en

Emenda 156
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Din id-Direttiva ma taffetwax il-
possibbiltà għall-Istati Membri li 
jipprovdu, taħt il-liġi domestika tagħhom, 
għal sistema ta’ ġbir u ġestjoni ta’ dejta 
tal-PNR għal skopijiet oħrajn minbarra 
dawk speċifikati f’din id-Direttiva, jew 
mill-fornituri tat-trasport minbarra dawk 
speċifikati fid-Direttiva, dwar titjiriet 
interni soġġetti għall-konformità mad-
dispożizzjonijiet rilevanti tal-protezzjoni 
tad-dejta, sakemm tali liġi domestika 
tirrispetta l-acquis tal-Unjoni. Il-ħruġ tal-
ġbir tad-dejta tal-PNR dwar titjiriet 
interni għandu jkun is-suġġett ta' 
riflessjoni speċifika f’data futura.

imħassar

Or. en

Emenda 157
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
Premessa 28
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Din id-Direttiva ma taffetwax il-
possibbiltà għall-Istati Membri li 
jipprovdu, taħt il-liġi domestika tagħhom, 
għal sistema ta’ ġbir u ġestjoni ta’ dejta 
tal-PNR għal skopijiet oħrajn minbarra 
dawk speċifikati f’din id-Direttiva, jew 
mill-fornituri tat-trasport minbarra dawk 
speċifikati fid-Direttiva, dwar titjiriet 
interni soġġetti għall-konformità mad-
dispożizzjonijiet rilevanti tal-protezzjoni 
tad-dejta, sakemm tali liġi domestika 
tirrispetta l-acquis tal-Unjoni. Il-ħruġ tal-
ġbir tad-dejta tal-PNR dwar titjiriet 
interni għandu jkun is-suġġett ta' 
riflessjoni speċifika f’data futura.

imħassar

Or. en

Emenda 158
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Din id-Direttiva ma taffetwax il-
possibbiltà għall-Istati Membri li 
jipprovdu, taħt il-liġi domestika tagħhom, 
għal sistema ta’ ġbir u ġestjoni ta’ dejta 
tal-PNR għal skopijiet oħrajn minbarra 
dawk speċifikati f’din id-Direttiva, jew 
mill-fornituri tat-trasport minbarra dawk 
speċifikati fid-Direttiva, dwar titjiriet 
interni soġġetti għall-konformità mad-
dispożizzjonijiet rilevanti tal-protezzjoni 
tad-dejta, sakemm tali liġi domestika 
tirrispetta l-acquis tal-Unjoni. Il-ħruġ tal-
ġbir tad-dejta tal-PNR dwar titjiriet 
interni għandu jkun is-suġġett ta' 
riflessjoni speċifika f’data futura.

imħassar

Or. en
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Emenda 159
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Din id-Direttiva ma taffetwax il-
possibbiltà għall-Istati Membri li 
jipprovdu, taħt il-liġi domestika tagħhom, 
għal sistema ta’ ġbir u ġestjoni ta’ dejta 
tal-PNR għal skopijiet oħrajn minbarra 
dawk speċifikati f’din id-Direttiva, jew 
mill-fornituri tat-trasport minbarra dawk 
speċifikati fid-Direttiva, dwar titjiriet 
interni soġġetti għall-konformità mad-
dispożizzjonijiet rilevanti tal-protezzjoni 
tad-dejta, sakemm tali liġi domestika 
tirrispetta l-acquis tal-Unjoni. Il-ħruġ tal-
ġbir tad-dejta tal-PNR dwar titjiriet 
interni għandu jkun is-suġġett ta' 
riflessjoni speċifika f’data futura.

imħassar

Or. en

Emenda 160
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Din id-Direttiva ma taffetwax il-
possibbiltà għall-Istati Membri li 
jipprovdu, taħt il-liġi domestika tagħhom, 
għal sistema ta’ ġbir u ġestjoni ta’ dejta 
tal-PNR għal skopijiet oħrajn minbarra 
dawk speċifikati f’din id-Direttiva, jew 
mill-fornituri tat-trasport minbarra dawk 
speċifikati fid-Direttiva, dwar titjiriet 
interni soġġetti għall-konformità mad-
dispożizzjonijiet rilevanti tal-protezzjoni 

imħassar
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tad-dejta, sakemm tali liġi domestika 
tirrispetta l-acquis tal-Unjoni. Il-ħruġ tal-
ġbir tad-dejta tal-PNR dwar titjiriet 
interni għandu jkun is-suġġett ta' 
riflessjoni speċifika f’data futura.

Or. en

Emenda 161
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Din id-Direttiva ma taffetwax il-
possibbiltà għall-Istati Membri li 
jipprovdu, taħt il-liġi domestika tagħhom, 
għal sistema ta’ ġbir u ġestjoni ta’ dejta 
tal-PNR għal skopijiet oħrajn minbarra 
dawk speċifikati f’din id-Direttiva, jew 
mill-fornituri tat-trasport minbarra dawk 
speċifikati fid-Direttiva, dwar titjiriet 
interni soġġetti għall-konformità mad-
dispożizzjonijiet rilevanti tal-protezzjoni 
tad-dejta, sakemm tali liġi domestika 
tirrispetta l-acquis tal-Unjoni. Il-ħruġ tal-
ġbir tad-dejta tal-PNR dwar titjiriet 
interni għandu jkun is-suġġett ta' 
riflessjoni speċifika f’data futura.

imħassar

Or. de

Emenda 162
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Din id-Direttiva ma taffetwax il-
possibbiltà għall-Istati Membri li 

imħassar
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jipprovdu, taħt il-liġi domestika tagħhom, 
għal sistema ta’ ġbir u ġestjoni ta’ dejta 
tal-PNR għal skopijiet oħrajn minbarra 
dawk speċifikati f’din id-Direttiva, jew 
mill-fornituri tat-trasport minbarra dawk 
speċifikati fid-Direttiva, dwar titjiriet 
interni soġġetti għall-konformità mad-
dispożizzjonijiet rilevanti tal-protezzjoni 
tad-dejta, sakemm tali liġi domestika 
tirrispetta l-acquis tal-Unjoni. Il-ħruġ tal-
ġbir tad-dejta tal-PNR dwar titjiriet 
interni għandu jkun is-suġġett ta' 
riflessjoni speċifika f’data futura.

Or. en

Emenda 163
Hubert Pirker, Frank Engel

Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kumissjoni Emenda

(28) Din id-Direttiva ma taffetwax il-
possibbiltà għall-Istati Membri li 
jipprovdu, taħt il-liġi domestika tagħhom, 
għal sistema ta’ ġbir u ġestjoni ta’ dejta tal-
PNR għal skopijiet oħrajn minbarra dawk 
speċifikati f’din id-Direttiva, jew mill-
fornituri tat-trasport minbarra dawk 
speċifikati fid-Direttiva, dwar titjiriet 
interni soġġetti għall-konformità mad-
dispożizzjonijiet rilevanti tal-protezzjoni 
tad-dejta, sakemm tali liġi domestika 
tirrispetta l-acquis tal-Unjoni. Il-ħruġ tal-
ġbir tad-dejta tal-PNR dwar titjiriet 
interni għandu jkun is-suġġett ta' 
riflessjoni speċifika f’data futura.

(28) Din id-Direttiva ma taffettwax il-
possibbiltà għall-Istati Membri li 
jipprovdu, għal sistema ta’ ġbir u ġestjoni 
ta’ dejta tal-PNR jew mill-fornituri tat-
trasport minbarra dawk speċifikati fid-
Direttiva, soġġetti għall-konformità mad-
dispożizzjonijiet rilevanti tal-protezzjoni 
tad-dejta, sakemm tali liġi domestika 
tirrispetta l-acquis tal-Unjoni.

Or. de

Emenda 164
Carmen Romero López, Birgit Sippel
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Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Din id-Direttiva ma taffetwax il-
possibbiltà għall-Istati Membri li 
jipprovdu, taħt il-liġi domestika tagħhom, 
għal sistema ta’ ġbir u ġestjoni ta’ dejta tal-
PNR għal skopijiet oħrajn minbarra dawk 
speċifikati f’din id-Direttiva, jew mill-
fornituri tat-trasport minbarra dawk 
speċifikati fid-Direttiva, dwar titjiriet 
interni soġġetti għall-konformità mad-
dispożizzjonijiet rilevanti tal-protezzjoni 
tad-dejta, sakemm tali liġi domestika 
tirrispetta l-acquis tal-Unjoni. Il-ħruġ tal-
ġbir tad-dejta tal-PNR dwar titjiriet 
interni għandu jkun is-suġġett ta' 
riflessjoni speċifika f’data futura.

(28) Din id-Direttiva ma taffetwax il-
possibbiltà għall-Istati Membri li 
jipprovdu, taħt il-liġi domestika tagħhom, 
għal sistema ta’ ġbir u ġestjoni ta’ dejta tal-
PNR għal skopijiet oħrajn minbarra dawk 
speċifikati f’din id-Direttiva, jew mill-
fornituri tat-trasport minbarra dawk 
speċifikati fid-Direttiva, dwar titjiriet 
interni soġġetti għall-konformità mad-
dispożizzjonijiet rilevanti tal-protezzjoni 
tad-dejta, sakemm tali liġi domestika 
tirrispetta l-acquis tal-Unjoni. 

Or. en

Emenda 165
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) B’riżultat tad-differenzi legali u 
tekniċi bejn id-dispożizzjonijiet nazzjonali 
dwar l-ipproċessar tad-dejta personali, 
inklużi l-PNR, it-trasportaturi bl-ajru
huma u jkunu affaċċjati b'rekwiżiti 
differenti dwar it-tipi ta’ informazzjoni li 
għandhom jiġu trażmessi, kif ukoll il-
kundizzjonijiet li taħthom trid tiġi 
pprovduta din l-informazzjoni lill-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti. Dawn 
id-differenzi jistgħu jkunu ta’ ħsara għall-
kooperazzjoni effettiva bejn l-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti bl-iskop tal-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni 

imħassar
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u l-prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi jew 
delitti serji.

Or. en

Emenda 166
Manfred Weber

Proposta għal direttiva
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) B’riżultat tad-differenzi legali u 
tekniċi bejn id-dispożizzjonijiet nazzjonali 
dwar l-ipproċessar tad-dejta personali, 
inklużi l-PNR, it-trasportaturi bl- huma u 
jkunu affaċċjati b'rekwiżiti differenti 
dwar it-tipi ta’ informazzjoni li għandhom 
jiġu trażmessi, kif ukoll il-kundizzjonijiet 
li taħthom trid tiġi pprovduta din l-
informazzjoni lill-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti. Dawn id-differenzi jistgħu 
jkunu ta’ ħsara għall-kooperazzjoni 
effettiva bejn l-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti bl-iskop tal-prevenzjoni, l-
iskoperta, l-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi jew 
delitti serji.

imħassar

Or. de

Emenda 167
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) B’riżultat tad-differenzi legali u 
tekniċi bejn id-dispożizzjonijiet nazzjonali 
dwar l-ipproċessar tad-dejta personali, 
inklużi l-PNR, it-trasportaturi bl- huma u 

(29) B’riżultat tad-differenzi legali u 
tekniċi bejn id-dispożizzjonijiet nazzjonali 
dwar l-ipproċessar tad-dejta personali, 
inklużi l-PNR, it-trasportaturi bl- huma u 
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jkunu affaċċjati b'rekwiżiti differenti dwar 
it-tipi ta’ informazzjoni li għandhom jiġu 
trażmessi, kif ukoll il-kundizzjonijiet li 
taħthom trid tiġi pprovduta din l-
informazzjoni lill-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti. Dawn id-differenzi jistgħu 
jkunu ta’ ħsara għall-kooperazzjoni 
effettiva bejn l-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti bl-iskop tal-prevenzjoni, l-
iskoperta, l-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi jew 
delitti serji.

jkunu affaċċjati b'rekwiżiti differenti dwar 
it-tipi ta’ informazzjoni li għandhom jiġu 
trażmessi, kif ukoll il-kundizzjonijiet li 
taħthom trid tiġi pprovduta din l-
informazzjoni lill-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti. Dawn id-differenzi jistgħu 
jkunu ta’ ħsara għall-kooperazzjoni 
effettiva bejn l-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti bl-iskop tal-prevenzjoni, l-
iskoperta, l-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi.

Or. en

Emenda 168
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) B’riżultat tad-differenzi legali u 
tekniċi bejn id-dispożizzjonijiet nazzjonali 
dwar l-ipproċessar tad-dejta personali, 
inklużi l-PNR, it-trasportaturi bl- huma u 
jkunu affaċċjati b'rekwiżiti differenti dwar 
it-tipi ta’ informazzjoni li għandhom jiġu 
trażmessi, kif ukoll il-kundizzjonijiet li 
taħthom trid tiġi pprovduta din l-
informazzjoni lill-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti. Dawn id-differenzi jistgħu 
jkunu ta’ ħsara għall-kooperazzjoni 
effettiva bejn l-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti bl-iskop tal-prevenzjoni, l-
iskoperta, l-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi jew 
delitti serji.

(29) B’riżultat tad-differenzi legali u 
tekniċi bejn id-dispożizzjonijiet nazzjonali 
dwar l-ipproċessar tad-dejta personali, 
inklużi l-PNR, it-trasportaturi bl- huma u 
jkunu affaċċjati b'rekwiżiti differenti dwar 
it-tipi ta’ informazzjoni li għandhom jiġu 
trażmessi, kif ukoll il-kundizzjonijiet li 
taħthom trid tiġi pprovduta din l-
informazzjoni lill-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti. Dawn id-differenzi jistgħu 
jkunu ta’ ħsara għall-kooperazzjoni 
effettiva bejn l-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti bl-iskop tal-prevenzjoni, l-
iskoperta, l-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi jew 
delitti transnazzjonali serji.

Or. en

Emenda 169
Sophia in 't Veld
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Proposta għal direttiva
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) B’riżultat tad-differenzi legali u 
tekniċi bejn id-dispożizzjonijiet nazzjonali 
dwar l-ipproċessar tad-dejta personali, 
inklużi l-PNR, it-trasportaturi bl- huma u 
jkunu affaċċjati b'rekwiżiti differenti dwar 
it-tipi ta’ informazzjoni li għandhom jiġu 
trażmessi, kif ukoll il-kundizzjonijiet li 
taħthom trid tiġi pprovduta din l-
informazzjoni lill-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti. Dawn id-differenzi jistgħu 
jkunu ta’ ħsara għall-kooperazzjoni 
effettiva bejn l-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti bl-iskop tal-prevenzjoni, l-
iskoperta, l-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi jew 
delitti serji.

(29) B’riżultat tad-differenzi legali u 
tekniċi bejn id-dispożizzjonijiet nazzjonali 
dwar l-ipproċessar tad-dejta personali, 
inklużi l-PNR, it-trasportaturi bl- huma u 
jkunu affaċċjati b'rekwiżiti differenti dwar 
it-tipi ta’ informazzjoni li għandhom jiġu 
trażmessi, kif ukoll il-kundizzjonijiet li 
taħthom trid tiġi pprovduta din l-
informazzjoni lill-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti. Dawn id-differenzi jistgħu 
jkunu ta’ ħsara għall-kooperazzjoni 
effettiva bejn l-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti bl-iskop tal-prevenzjoni, l-
iskoperta, l-investigazzjoni u l-
prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi jew 
delitti transnazzjonali serji.

Or. en

Emenda 170
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Peress li l-għanijiet ta’ din id-
Direttiva ma jistgħux jinkisbu kif jixraq 
mill-Istati Membri, u jistgħu jintlaħqu 
aħjar fuq livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ 
tadotta miżuri, skont il-prinċipju tas-
sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-
prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit 
f’dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma 
tmurx lil hinn minn dak meħtieġ sabiex 
jinkiseb dak l-għan.

imħassar

Or. en
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Emenda 171
Manfred Weber

Proposta għal direttiva
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Peress li l-għanijiet ta’ din id-
Direttiva ma jistgħux jinkisbu kif jixraq 
mill-Istati Membri, u jistgħu jintlaħqu 
aħjar fuq livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ 
tadotta miżuri, skont il-prinċipju tas-
sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-
prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit 
f’dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma 
tmurx lil hinn minn dak meħtieġ sabiex 
jinkiseb dak l-għan.

imħassar

Or. de

Emenda 172
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

           (31) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u l-prinċipji tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea, b'mod partikolari d-dritt tal-
protezzjoni tad-dejta personali, id-dritt 
għall-privatezza u d-dritt għal 
nondiskriminazzjoni kif protetti mill-
Artikoli 8, 7 u 21 tal-Karta u għandha tiġi 
implimentata b’dan il-mod. Id-Direttiva 
hija kompatibbli mal-prinċipji tal-
protezzjoni tad-dejta u d-dispożizzjonijiet 
tagħha huma konformi mad-Deċiżjoni 
Qafas tal-Kunsill 2008/977/ĠAI. Barra 
minn hekk, u biex tkun konformi mal-

imħassar
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prinċipju tal-proporzjonalità, id-Direttiva, 
dwar kwistjonijiet speċifiċi, ser ikollha 
regoli dwar il-protezzjoni tad-dejta aktar 
stretti mid-Deċiżjoni Qafas 2008/977/ĠAI.

Or. en

Emenda 173
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Proposta għal direttiva
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

            (31) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u l-prinċipji tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea, b'mod partikolari d-dritt tal-
protezzjoni tad-dejta personali, id-dritt 
għall-privatezza u d-dritt għal 
nondiskriminazzjoni kif protetti mill-
Artikoli 8, 7 u 21 tal-Karta u għandha tiġi 
implimentata b’dan il-mod. Id-Direttiva 
hija kompatibbli mal-prinċipji tal-
protezzjoni tad-dejta u d-dispożizzjonijiet 
tagħha huma konformi mad-Deċiżjoni 
Qafas tal-Kunsill 2008/977/ĠAI. Barra 
minn hekk, u biex tkun konformi mal-
prinċipju tal-proporzjonalità, id-Direttiva, 
dwar kwistjonijiet speċifiċi, ser ikollha 
regoli dwar il-protezzjoni tad-dejta aktar 
stretti mid-Deċiżjoni Qafas 2008/977/ĠAI.

           (31) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u l-prinċipji tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea, b'mod partikolari d-dritt tal-
protezzjoni tad-dejta personali, id-dritt 
għall-privatezza u d-dritt għal 
nondiskriminazzjoni kif protetti mill-
Artikoli 8, 7 u 21 tal-Karta u għandha tiġi 
implimentata b’dan il-mod. Id-Direttiva 
hija kompatibbli mal-prinċipji tal-
protezzjoni tad-dejta, b’mod partikolari 
mal-Artikolu 16 TFUE,  u d-
dispożizzjonijiet tagħha huma konformi 
mad-Deċiżjoni Qafas tal-
Kunsill 2008/977/ĠAI. Barra minn hekk, u 
biex tkun konformi mal-prinċipju tal-
proporzjonalità, id-Direttiva, dwar 
kwistjonijiet speċifiċi, ser ikollha regoli 
dwar il-protezzjoni tad-dejta aktar stretti 
mid-Deċiżjoni Qafas 2008/977/ĠAI.

Or. en

Emenda 174
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Premessa 31
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

           (31) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u l-prinċipji tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea, b'mod partikolari d-dritt tal-
protezzjoni tad-dejta personali, id-dritt 
għall-privatezza u d-dritt għal 
nondiskriminazzjoni kif protetti mill-
Artikoli 8, 7 u 21 tal-Karta u għandha tiġi 
implimentata b’dan il-mod. Id-Direttiva 
hija kompatibbli mal-prinċipji tal-
protezzjoni tad-dejta u d-dispożizzjonijiet 
tagħha huma konformi mad-Deċiżjoni 
Qafas tal-Kunsill 2008/977/ĠAI. Barra 
minn hekk, u biex tkun konformi mal-
prinċipju tal-proporzjonalità, id-Direttiva, 
dwar kwistjonijiet speċifiċi, ser ikollha 
regoli dwar il-protezzjoni tad-dejta aktar 
stretti mid-Deċiżjoni Qafas 2008/977/ĠAI.

            (31) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u l-prinċipji tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea, b'mod partikolari d-dritt tal-
protezzjoni tad-dejta personali, id-dritt 
għall-privatezza u d-dritt għal 
nondiskriminazzjoni kif protetti mill-
Artikoli 8, 7 u 21 tal-Karta, il-Konvenzjoni 
108 għall-Protezzjoni tal-Individwi
rigward l-Ipproċessar Awtomatiku tad-
Dejta Personali, u l-Konvenzjoni Ewropea 
għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-
Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali, u 
għandha tiġi implimentata b’dan il-mod. 
Id-Direttiva hija kompatibbli mal-prinċipji 
tal-protezzjoni tad-dejta u d-
dispożizzjonijiet tagħha huma konformi 
mad-Direttiva [...] tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni tal-
individwi rigward l-ipproċessar tad-dejta 
personali mill-awtoritajiet kompetenti 
għall-prevenzjoni, l-investigazzjoni, l-
iskoperta jew il-prosekuzzjoni ta’ reati 
kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ pieni 
kriminali, u l-moviment ħieles ta’ din id-
dejta.

Or. en

Emenda 175
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) B'mod partikolari, l-ambitu tad-
Direttiva huwa limitat kemm jista' jkun, 
hija tippermetti ż-żamma tad-dejta tal-
PNR għal perjodu ta' mhux aktar minn 
ħames (5) snin, li warajhom din id-dejta 
trid titħassar, id-dejta trid tiġi 

imħassar
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anonimizzata wara perjodu qasir ħafna, 
il-ġbir u l-użu tad-dejta huwa pprojbit. 
Sabiex jiżguraw effiċjenza u livell għoli 
ta' protezzjoni tad-dejta, l-Istati Membri 
huma meħtieġa li jiżguraw li awtorità 
nazzjonali ta’ sorveljanza indipendenti 
tkun responsabbli biex tagħti konsulenza 
u tagħmel monitoraġġ ta’ kif tiġi 
pproċessata d-dejta tal-PNR. L-
ipproċessar kollu tad-dejta tal-PNR irid 
jiġi rreġistrat jew iddokumentat għall-
iskop ta' verifikazzjoni jekk l-ipproċessar 
tad-dejta hux illegali, awtomonitoraġġ u 
sabiex tiġi żgurata integrità xierqa tad-
dejta u sigurtà tal-ipproċessar tad-dejta. 
L-Istati Membri jridu jiżguraw ukoll li l-
passiġġieri tingħatalhom informazzjoni 
ċara u preċiża dwar il-ġbir tad-dejta tal-
PNR u dwar id-drittijiet tagħhom.

Or. en

Emenda 176
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) B'mod partikolari, l-ambitu tad-
Direttiva huwa limitat kemm jista' jkun, 
hija tippermetti ż-żamma tad-dejta tal-PNR 
għal perjodu ta' mhux aktar minn 
ħames (5) snin, li warajhom din id-dejta 
trid titħassar, id-dejta trid tiġi 
anonimizzata wara perjodu qasir ħafna, il-
ġbir u l-użu tad-dejta huwa pprojbit. Sabiex 
jiżguraw effiċjenza u livell għoli ta' 
protezzjoni tad-dejta, l-Istati Membri huma 
meħtieġa li jiżguraw li awtorità nazzjonali 
ta’ sorveljanza indipendenti tkun 
responsabbli biex tagħti konsulenza u 
tagħmel monitoraġġ ta’ kif tiġi pproċessata 
d-dejta tal-PNR. L-ipproċessar kollu tad-
dejta tal-PNR irid jiġi rreġistrat jew 

(32) B'mod partikolari, l-ambitu tad-
Direttiva huwa limitat kemm jista' jkun, 
hija tippermetti ż-żamma tad-dejta tal-PNR 
għal perjodu ta' mhux aktar minn tliet 
xhur, li warajhom din id-dejta trid titħassar 
b’mod permanenti, id-dejta trid tiġi 
depersonalizzata wara perjodu qasir ħafna, 
il-ġbir u l-użu tad-dejta huwa pprojbit. 
Sabiex jiżguraw effiċjenza u livell għoli ta' 
protezzjoni tad-dejta, l-Istati Membri huma 
meħtieġa li jiżguraw li awtorità nazzjonali 
għall-protezzjoni tad-dejta indipendenti 
tkun responsabbli biex tagħti konsulenza u 
tagħmel monitoraġġ ta’ kif tiġi pproċessata 
d-dejta tal-PNR. L-ipproċessar kollu tad-
dejta tal-PNR irid jiġi rreġistrat jew 
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iddokumentat għall-iskop ta' verifikazzjoni 
jekk l-ipproċessar tad-dejta hux illegali, 
awtomonitoraġġ u sabiex tiġi żgurata 
integrità xierqa tad-dejta u sigurtà tal-
ipproċessar tad-dejta. L-Istati Membri jridu 
jiżguraw ukoll li l-passiġġieri tingħatalhom 
informazzjoni ċara u preċiża dwar il-ġbir 
tad-dejta tal-PNR u dwar id-drittijiet 
tagħhom.

iddokumentat għall-iskop ta' verifikazzjoni 
jekk l-ipproċessar tad-dejta hux illegali, 
awtomonitoraġġ u sabiex tiġi żgurata 
integrità xierqa tad-dejta u sigurtà tal-
ipproċessar tad-dejta. L-Istati Membri jridu 
jiżguraw ukoll li l-passiġġieri tingħatalhom 
informazzjoni ċara u preċiża dwar il-ġbir 
tad-dejta tal-PNR u dwar id-drittijiet 
tagħhom.

Or. en

Emenda 177
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Proposta għal direttiva
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) B'mod partikolari, l-ambitu tad-
Direttiva huwa limitat kemm jista' jkun, 
hija tippermetti ż-żamma tad-dejta tal-PNR 
għal perjodu ta' mhux aktar minn 
ħames (5) snin, li warajhom din id-dejta 
trid titħassar, id-dejta trid tiġi anonimizzata 
wara perjodu qasir ħafna, il-ġbir u l-użu 
tad-dejta huwa pprojbit. Sabiex jiżguraw 
effiċjenza u livell għoli ta' protezzjoni tad-
dejta, l-Istati Membri huma meħtieġa li 
jiżguraw li awtorità nazzjonali ta’ 
sorveljanza indipendenti tkun responsabbli 
biex tagħti konsulenza u tagħmel 
monitoraġġ ta’ kif tiġi pproċessata d-dejta 
tal-PNR. L-ipproċessar kollu tad-dejta tal-
PNR irid jiġi rreġistrat jew iddokumentat 
għall-iskop ta' verifikazzjoni jekk l-
ipproċessar tad-dejta hux illegali, 
awtomonitoraġġ u sabiex tiġi żgurata 
integrità xierqa tad-dejta u sigurtà tal-
ipproċessar tad-dejta. L-Istati Membri jridu 
jiżguraw ukoll li l-passiġġieri tingħatalhom 
informazzjoni ċara u preċiża dwar il-ġbir 
tad-dejta tal-PNR u dwar id-drittijiet 
tagħhom.

(32) B'mod partikolari, l-ambitu tad-
Direttiva huwa limitat kemm jista' jkun, 
hija tippermetti ż-żamma tad-dejta tal-PNR 
għal perjodu ta' mhux aktar minn tliet snin, 
li warajhom din id-dejta trid titħassar, id-
dejta trid tiġi anonimizzata wara perjodu 
qasir ħafna, il-ġbir u l-użu tad-dejta huwa 
pprojbit. Sabiex jiżguraw effiċjenza u livell 
għoli ta' protezzjoni tad-dejta, l-Istati 
Membri huma meħtieġa li jiżguraw li 
awtorità nazzjonali ta’ sorveljanza
indipendenti tkun responsabbli biex tagħti 
konsulenza u tagħmel monitoraġġ ta’ kif 
tiġi pproċessata d-dejta tal-PNR. L-
ipproċessar kollu tad-dejta tal-PNR irid jiġi 
rreġistrat jew iddokumentat għall-iskop ta' 
verifikazzjoni jekk l-ipproċessar tad-dejta 
hux illegali, awtomonitoraġġ u sabiex tiġi 
żgurata integrità xierqa tad-dejta u sigurtà 
tal-ipproċessar tad-dejta. L-Istati Membri 
jridu jiżguraw ukoll li l-passiġġieri 
tingħatalhom informazzjoni ċara u preċiża 
dwar il-ġbir tad-dejta tal-PNR u dwar id-
drittijiet tagħhom.
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Or. en

Emenda 178
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) B'mod partikolari, l-ambitu tad-
Direttiva huwa limitat kemm jista' jkun, 
hija tippermetti ż-żamma tad-dejta tal-PNR 
għal perjodu ta' mhux aktar minn 
ħames (5) snin, li warajhom din id-dejta 
trid titħassar, id-dejta trid tiġi 
anonimizzata wara perjodu qasir ħafna, 
il-ġbir u l-użu tad-dejta huwa pprojbit. 
Sabiex jiżguraw effiċjenza u livell għoli ta' 
protezzjoni tad-dejta, l-Istati Membri huma 
meħtieġa li jiżguraw li awtorità nazzjonali 
ta’ sorveljanza indipendenti tkun 
responsabbli biex tagħti konsulenza u 
tagħmel monitoraġġ ta’ kif tiġi pproċessata 
d-dejta tal-PNR. L-ipproċessar kollu tad-
dejta tal-PNR irid jiġi rreġistrat jew 
iddokumentat għall-iskop ta' verifikazzjoni 
jekk l-ipproċessar tad-dejta hux illegali, 
awtomonitoraġġ u sabiex tiġi żgurata 
integrità xierqa tad-dejta u sigurtà tal-
ipproċessar tad-dejta. L-Istati Membri jridu 
jiżguraw ukoll li l-passiġġieri tingħatalhom 
informazzjoni ċara u preċiża dwar il-ġbir 
tad-dejta tal-PNR u dwar id-drittijiet 
tagħhom.

(32) B'mod partikolari, l-ambitu tad-
Direttiva huwa limitat kemm jista' jkun, 
hija tippermetti ż-żamma tad-dejta tal-PNR 
għal perjodu ta' mhux aktar minn tletin 
(30) jum, li warajhom din id-dejta trid 
titħassar, il-ġbir u l-użu tad-dejta huwa 
pprojbit. Sabiex jiżguraw effiċjenza u livell 
għoli ta' protezzjoni tad-dejta, l-Istati 
Membri huma meħtieġa li jiżguraw li 
awtorità nazzjonali ta’ sorveljanza 
indipendenti tkun responsabbli biex tagħti 
konsulenza u tagħmel monitoraġġ ta’ kif 
tiġi pproċessata d-dejta tal-PNR. L-
ipproċessar kollu tad-dejta tal-PNR irid jiġi 
rreġistrat jew iddokumentat għall-iskop ta' 
verifikazzjoni jekk l-ipproċessar tad-dejta 
hux illegali, awtomonitoraġġ u sabiex tiġi 
żgurata integrità xierqa tad-dejta u sigurtà 
tal-ipproċessar tad-dejta. L-Istati Membri 
jridu jiżguraw ukoll li l-passiġġieri 
tingħatalhom informazzjoni ċara u preċiża 
dwar il-ġbir tad-dejta tal-PNR u dwar id-
drittijiet tagħhom.

Or. en

Emenda 179
Axel Voss

Proposta għal direttiva
Premessa 32
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) B'mod partikolari, l-ambitu tad-
Direttiva huwa limitat kemm jista' jkun, 
hija tippermetti ż-żamma tad-dejta tal-PNR 
għal perjodu ta' mhux aktar minn 
ħames (5) snin, li warajhom din id-dejta 
trid titħassar, id-dejta trid tiġi anonimizzata 
wara perjodu qasir ħafna, il-ġbir u l-użu 
tad-dejta huwa pprojbit. Sabiex jiżguraw 
effiċjenza u livell għoli ta' protezzjoni tad-
dejta, l-Istati Membri huma meħtieġa li 
jiżguraw li awtorità nazzjonali ta’ 
sorveljanza indipendenti tkun responsabbli 
biex tagħti konsulenza u tagħmel 
monitoraġġ ta’ kif tiġi pproċessata d-dejta 
tal-PNR. L-ipproċessar kollu tad-dejta tal-
PNR irid jiġi rreġistrat jew iddokumentat 
għall-iskop ta' verifikazzjoni jekk l-
ipproċessar tad-dejta hux illegali, 
awtomonitoraġġ u sabiex tiġi żgurata 
integrità xierqa tad-dejta u sigurtà tal-
ipproċessar tad-dejta. L-Istati Membri
jridu jiżguraw ukoll li l-passiġġieri 
tingħatalhom informazzjoni ċara u preċiża 
dwar il-ġbir tad-dejta tal-PNR u dwar id-
drittijiet tagħhom.

(32) B'mod partikolari, l-ambitu tad-
Direttiva huwa limitat kemm jista' jkun, 
hija tippermetti ż-żamma tad-dejta tal-PNR 
għal perjodu ta' mhux aktar minn 
ħames (5) snin, li warajhom din id-dejta 
trid titħassar, id-dejta trid tiġi anonimizzata 
wara perjodu qasir ħafna, il-ġbir u l-użu 
tad-dejta huma pprojbiti. Sabiex jiġu 
żgurati effiċjenza u livell għoli ta' 
protezzjoni tad-dejta, awtorità ta’ 
sorveljanza indipendenti tkun responsabbli 
biex tagħti konsulenza u tagħmel 
monitoraġġ ta’ kif tiġi pproċessata d-dejta 
tal-PNR. L-ipproċessar kollu tad-dejta tal-
PNR irid jiġi rreġistrat jew iddokumentat 
għall-iskop ta' verifikazzjoni jekk l-
ipproċessar tad-dejta hux illegali, 
awtomonitoraġġ u sabiex tiġi żgurata 
integrità xierqa tad-dejta u sigurtà tal-
ipproċessar tad-dejta. L-Istati Membri
jridu jiżguraw li l-passiġġieri tingħatalhom 
informazzjoni ċara u preċiża dwar il-ġbir 
tad-dejta tal-PNR u dwar id-drittijiet 
tagħhom

Or. de

Emenda 180
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) B'mod partikolari, l-ambitu tad-
Direttiva huwa limitat kemm jista' jkun, 
hija tippermetti ż-żamma tad-dejta tal-PNR 
għal perjodu ta' mhux aktar minn 
ħames (5) snin, li warajhom din id-dejta 
trid titħassar, id-dejta trid tiġi anonimizzata 
wara perjodu qasir ħafna, il-ġbir u l-użu 

(32) B'mod partikolari, l-ambitu tad-
Direttiva huwa limitat kemm jista' jkun, 
hija tippermetti ż-żamma tad-dejta tal-PNR 
għal perjodu ta' mhux aktar minn tletin 
(30) jum, li warajhom din id-dejta trid 
titħassar, id-dejta trid tiġi anonimizzata 
wara perjodu ta’ sebat ijiem, il-ġbir u l-użu 
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tad-dejta huwa pprojbit. Sabiex jiżguraw 
effiċjenza u livell għoli ta' protezzjoni tad-
dejta, l-Istati Membri huma meħtieġa li 
jiżguraw li awtorità nazzjonali ta’ 
sorveljanza indipendenti tkun responsabbli 
biex tagħti konsulenza u tagħmel 
monitoraġġ ta’ kif tiġi pproċessata d-dejta 
tal-PNR. L-ipproċessar kollu tad-dejta tal-
PNR irid jiġi rreġistrat jew iddokumentat 
għall-iskop ta' verifikazzjoni jekk l-
ipproċessar tad-dejta hux illegali, 
awtomonitoraġġ u sabiex tiġi żgurata 
integrità xierqa tad-dejta u sigurtà tal-
ipproċessar tad-dejta. L-Istati Membri jridu 
jiżguraw ukoll li l-passiġġieri tingħatalhom 
informazzjoni ċara u preċiża dwar il-ġbir 
tad-dejta tal-PNR u dwar id-drittijiet 
tagħhom.

tad-dejta huwa pprojbit. Sabiex jiżguraw 
effiċjenza u livell għoli ta' protezzjoni tad-
dejta, l-Istati Membri huma meħtieġa li 
jiżguraw li awtorità nazzjonali ta’ 
sorveljanza indipendenti tkun responsabbli 
biex tagħti konsulenza u tagħmel 
monitoraġġ ta’ kif tiġi pproċessata d-dejta 
tal-PNR. L-ipproċessar kollu tad-dejta tal-
PNR irid jiġi rreġistrat jew iddokumentat 
għall-iskop ta' verifikazzjoni jekk l-
ipproċessar tad-dejta hux illegali, 
awtomonitoraġġ u sabiex tiġi żgurata 
integrità xierqa tad-dejta u sigurtà tal-
ipproċessar tad-dejta. L-Istati Membri jridu 
jiżguraw ukoll li l-passiġġieri tingħatalhom 
informazzjoni ċara u preċiża dwar il-ġbir 
tad-dejta tal-PNR u dwar id-drittijiet 
tagħhom.

Or. en

Emenda 181
Véronique Mathieu

Proposta għal direttiva
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) B'mod partikolari, l-ambitu tad-
Direttiva huwa limitat kemm jista' jkun, 
hija tippermetti ż-żamma tad-dejta tal-PNR 
għal perjodu ta' mhux aktar minn ħames (5) 
snin, li warajhom din id-dejta trid titħassar, 
id-dejta trid tiġi anonimizzata wara perjodu 
qasir ħafna, il-ġbir u l-użu tad-dejta huwa 
pprojbit. Sabiex jiżguraw effiċjenza u livell 
għoli ta' protezzjoni tad-dejta, l-Istati 
Membri huma meħtieġa li jiżguraw li 
awtorità nazzjonali ta’ sorveljanza 
indipendenti tkun responsabbli biex tagħti 
konsulenza u tagħmel monitoraġġ ta’ kif 
tiġi pproċessata d-dejta tal-PNR. L-
ipproċessar kollu tad-dejta tal-PNR irid jiġi 
rreġistrat jew iddokumentat għall-iskop ta' 
verifikazzjoni jekk l-ipproċessar tad-dejta 

(32) En B'mod partikolari, l-ambitu tad-
Direttiva huwa limitat kemm jista' jkun, 
hija tippermetti ż-żamma tad-dejta tal-PNR 
għal perjodu ta' mhux aktar minn ħames (5) 
snin, li warajhom din id-dejta trid titħassar, 
id-dejta trid tiġi anonimizzata wara perjodu 
qasir sabiex ma tidhirx aktar id-dejta li 
tippermetti l-identifikazzjoni ta’ persuni;
il-ġbir u l-użu tad-dejta huwa pprojbit. 
Sabiex jiżguraw effiċjenza u livell għoli ta' 
protezzjoni tad-dejta, l-Istati Membri huma 
meħtieġa li jiżguraw li awtorità nazzjonali 
ta’ sorveljanza indipendenti tkun 
responsabbli biex tagħti konsulenza u 
tagħmel monitoraġġ ta’ kif tiġi pproċessata 
d-dejta tal-PNR. L-ipproċessar kollu tad-
dejta tal-PNR irid jiġi rreġistrat jew 
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hux illegali, awtomonitoraġġ u sabiex tiġi 
żgurata integrità xierqa tad-dejta u sigurtà 
tal-ipproċessar tad-dejta. L-Istati Membri 
jridu jiżguraw ukoll li l-passiġġieri 
tingħatalhom informazzjoni ċara u preċiża 
dwar il-ġbir tad-dejta tal-PNR u dwar id-
drittijiet tagħhom.

iddokumentat għall-iskop ta' verifikazzjoni 
jekk l-ipproċessar tad-dejta hux illegali, 
awtomonitoraġġ u sabiex tiġi żgurata 
integrità xierqa tad-dejta u sigurtà tal-
ipproċessar tad-dejta. L-Istati Membri jridu 
jiżguraw ukoll li l-passiġġieri tingħatalhom 
informazzjoni ċara u preċiża dwar il-ġbir 
tad-dejta tal-PNR u dwar id-drittijiet 
tagħhom.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tkun ippreċiżata l-intenzjoni tal-ħabi, jiġifieri għandu jsir kull m'hu 
possibbli sabiex l-identità tal-passiġġieri ma tkunx tista’ tingħaraf.

Emenda 182
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33)[Skont l-Artikolu 3 tal-Protokoll 
(Nru 21) dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit 
u l-Irlanda dwar iż-Żona tal-Libertà, 
Sigurtà u Ġustizzja, annessa mat-Trattat 
dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
dawk l-Istati Membri avżaw ix-xewqa 
tagħhom li jieħdu sehem fl-adozzjoni u l-
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva] JEW 
[Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 4 
tal-Protokoll (Nru 21) dwar il-pożizzjoni 
tar-Renju Unit u l-Irlanda dwar iż-Żona 
tal-Libertà, Sigurtà u Ġustizzja, annessa 
mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, dawk l-Istati Membri mhux se 
jieħdu sehem fl-adozzjoni ta’ din id-
Direttiva u mhux ser ikunu marbutin jew 
ikunu soġġetti għall-applikazzjoni 
tagħha].

imħassar
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Or. en

Emenda 183
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Skont l-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll 
(Nru 22) dwar il-pożizzjoni tad-
Danimarka anness mat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, id-
Danimarka mhiex qed tieħu sehem fl-
adozzjoni ta’ din id-Direttiva u mhux 
marbuta biha jew soġġetta għall-
applikazzjoni tagħha,

imħassar

Or. en

Emenda 184
Alexander Alvaro

Proposta għal direttiva
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1 imħassar
Suġġett u ambitu

              1. Din id-Direttiva tipprovdi għat-
trasferiment tad-dejta dwar ir-Reġistru 
tal-Ismijiet tal-Passiġġieri mit-
trasportaturi bl-ajru ta’ passiġġieri ta’ 
titjiriet internazzjonali lejn u mill-Istati 
Membri, kif ukoll l-ipproċessar ta’ dik id-
dejta, inkluż il-ġbir, l-użu u ż-żamma 
tagħha mill-Istati Membri u l-iskambju 
tagħha bejniethom.
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2. Id-dejta tal-PNR miġbura skont din id-
Direttiva tista' tiġi pproċessata biss għall-
iskopijiet li ġejjin:

(a) Il-prevenzjoni, l-iskoperta, l-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi u delitti serji skont l-
Artikolu 4(2)(b) u (c); u
(b) Il-prevenzjoni, l-iskoperta, l-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi u delitti transnazzjonali serji 
skont l-Artikolu 4(2)(a) u (d).

Or. en

Emenda 185
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 –  1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva tipprovdi għat-
trasferiment tad-dejta dwar ir-Reġistru tal-
Ismijiet tal-Passiġġieri mit-trasportaturi bl-
ta’ passiġġieri ta’ titjiriet internazzjonali 
lejn u mill-Istati Membri, kif ukoll l-
ipproċessar ta’ dik id-dejta, inkluż il-ġbir, 
l-użu u ż-żamma tagħha mill-Istati Membri 
u l-iskambju tagħha bejniethom.

1. Din id-Direttiva tipprovdi għat-
trasferiment tad-dejta dwar ir-Reġistru tal-
Ismijiet tal-Passiġġieri mit-trasportaturi bl-
ta’ passiġġieri ta’ titjiriet internazzjonali 
mmirati lejn u mill-Istati Membri, kif ukoll 
l-ipproċessar ta’ dik id-dejta, inkluż il-ġbir, 
l-użu u ż-żamma tagħha mill-Istati Membri 
u l-iskambju tagħha bejniethom. Din id-
Direttiva ma tapplikax għat-titjiriet fl-
Unjoni Ewropea jew għat-titjiriet ta’ 
tranżitu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ambitu ta’ din id-Direttiva għandu jkun limitat għat-titjiriet internazzjonali mmirati biss.

Emenda 186
Axel Voss



AM\898279MT.doc 93/101 PE486.017v02-00

MT

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva tipprovdi għat-
trasferiment tad-dejta dwar ir-Reġistru tal-
Ismijiet tal-Passiġġieri mit-trasportaturi bl-
ta’ passiġġieri ta’ titjiriet internazzjonali
lejn u mill-Istati Membri, kif ukoll l-
ipproċessar ta’ dik id-dejta, inkluż il-ġbir, l-
użu u ż-żamma tagħha mill-Istati Membri
u l-iskambju tagħha bejniethom.

1. Din id-Direttiva tipprovdi għat-
trasferiment tad-dejta dwar ir-Reġistru tal-
Ismijiet tal-Passiġġieri mit-trasportaturi 
dwar it-titjiriet ta' passiġġieri li jsiru bejn 
Stati Membri tal-Unjoni Ewropea u pajjiżi 
terzi, li jaslu u jitilqu mit-territorju tal-
Unjoni Ewropea, kif ukoll l-ipproċessar ta’ 
dik id-dejta, jiġifieri l-ġbir, l-użu u ż-
żamma tagħha mill-Unità tal-
Informazzjoni dwar il-Passiġġieri u l-
iskambju tagħha mal-pajjiżi terzi.

Or. de

Emenda 187
Manfred Weber

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva tipprovdi għat-
trasferiment tad-dejta dwar ir-Reġistru tal-
Ismijiet tal-Passiġġieri mit-trasportaturi bl-
ta’ passiġġieri ta’ titjiriet internazzjonali 
lejn u mill-Istati Membri, kif ukoll l-
ipproċessar ta’ dik id-dejta, inkluż il-ġbir, 
l-użu u ż-żamma tagħha mill-Istati Membri 
u l-iskambju tagħha bejniethom.

1. Din id-Direttiva tipprovdi l-prinċipji 
għat-trasferiment possibbli tad-dejta dwar 
ir-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri mit-
trasportaturi bl-ismijiet ta’ passiġġieri ta’ 
titjiriet internazzjonali lejn u mill-Istati 
Membri, kif ukoll l-ipproċessar ta’ dik id-
dejta, inkluż il-ġbir, l-użu u ż-żamma 
tagħha mill-Istati Membri u l-iskambju 
tagħha bejniethom. Id-dispożizzjonijiet ta’ 
din id-Direttiva, għandhom japplikaw 
f’dawk l-Istati Membri li jiddeċiedu li 
jagħmlu użu mid-dejta  tar-Reġistru tal-
Ismijiet tal-Passiġġieri għall-iskopijiet 
previsti fl-Artikolu 1 (2) (a) u (b).

Or. de
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Emenda 188
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 –  1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva tipprovdi għat-
trasferiment tad-dejta dwar ir-Reġistru tal-
Ismijiet tal-Passiġġieri mit-trasportaturi bl-
ta’ passiġġieri ta’ titjiriet internazzjonali 
lejn u mill-Istati Membri, kif ukoll l-
ipproċessar ta’ dik id-dejta, inkluż il-ġbir, 
l-użu u ż-żamma tagħha mill-Istati Membri 
u l-iskambju tagħha bejniethom.

1. Din id-Direttiva tipprovdi għat-
trasferiment tad-dejta dwar ir-Reġistru tal-
Ismijiet tal-Passiġġieri mit-trasportaturi bl-
ta’ passiġġieri ta’ titjiriet internazzjonali 
mmirati lejn u mill-Istati Membri, kif ukoll 
l-ipproċessar ta’ dik id-dejta, inkluż il-ġbir, 
l-użu u ż-żamma tagħha mill-Istati Membri 
u l-iskambju tagħha bejniethom.

Or. en

Emenda 189
Véronique Mathieu

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva tipprovdi għat-
trasferiment tad-dejta dwar ir-Reġistru tal-
Ismijiet tal-Passiġġieri mit-trasportaturi bl-
ajru ta’ passiġġieri ta’ titjiriet 
internazzjonali lejn u mill-Istati Membri, 
kif ukoll l-ipproċessar ta’ dik id-dejta, 
inkluż il-ġbir, l-użu u ż-żamma tagħha 
mill-Istati Membri u l-iskambju tagħha 
bejniethom.

1. Din id-Direttiva tipprovdi għat-
trasferiment tad-dejta dwar ir-Reġistru tal-
Ismijiet tal-Passiġġieri mit-trasportaturi bl-
ajru ta’ passiġġieri ta’ titjiriet ġewwa u 
barra l-Unjoni lejn u mill-Istati Membri, 
kif ukoll l-ipproċessar ta’ dik id-dejta, 
inkluż il-ġbir, l-użu u ż-żamma tagħha 
mill-Istati Membri u l-iskambju tagħha 
bejniethom.

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 għal dik ta’ titjiriet internazzjonali/ interni li tittieħed mill-kodiċi tal-
fruntieri Schengen li mhix adattata għal Direttiva li ser tapplika għat-territorju kollu tal-
Unjoni Ewropea.
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Emenda 190
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 –  1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. It-trasferiment tad-dejta dwar ir-
Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri mit-
trasportaturi bl-ajru fuq titjiriet domestiċi 
lejn u mill-Istati Membri, kif ukoll l-
ipproċessar ta’ dik id-dejta, inkluż il-ġbir, 
l-użu u ż-żamma tagħha mill-Istati 
Membri u l-iskambju tagħħa bejniethom 
għandu jiġi projbit skont din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi ċċarat li d-dejta mit-titjiriet internazzjonali biss tiġi ttrasferita u pproċessata.

Emenda 191
Sophia in 't Veld

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 –  2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dejta tal-PNR miġbura skont din id-
Direttiva tista' tiġi pproċessata biss għall-
iskopijiet li ġejjin:

2. Id-dejta tal-PNR miġbura skont din id-
Direttiva dwar it-titjiriet internazzjonali 
mmirati tista' tiġi pproċessata biss għall-
prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni, 
ul- prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi u 
delitti transnazzjonali serji skont l-
Artikolu 4(2). Id-dejta tal-PNR 
m’għandhiex tintuża għal skopijiet oħra.

(a) Il-prevenzjoni, l-iskoperta, l-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi u delitti serji skont l-Artikolu 
4(2)(b) u (c); u
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(b) Il-prevenzjoni, l-iskoperta, l-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi u delitti transnazzjonali serji 
skont l-Artikolu 4(2)(a) u (d).

Or. en

Emenda 192
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 –  2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-prevenzjoni, l-iskoperta, l-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi u delitti serji skont l-Artikolu 
4(2)(b) u (c); u 

imħassar

Or. en

Emenda 193
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 –  2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-prevenzjoni, l-iskoperta, l-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi u delitti serji skont l-Artikolu 
4(2)(b) u (c); u 

(a) Il-prevenzjoni, l-iskoperta, l-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi.

Or. en

Emenda 194
Jan Philipp Albrecht

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

(a) Il-prevenzjoni, l-iskoperta, l-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi u delitti serji skont l-Artikolu 
4(2)(b) u (c); u 

(a) Il-prevenzjoni, l-iskoperta, l-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi u ċerti tipi ta’ delitti 
transnazzjonali serji kif definit fil-punt (i) 
tal-Artikolu 2 u skont l-Artikolu 4(2);

Or. en

Emenda 195
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 –  2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-prevenzjoni, l-iskoperta, l-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi u delitti serji skont l-Artikolu 
4(2)(b) u (c); u  

(a) Il-prevenzjoni, l-iskoperta, l-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi u ċerti tipi ta’ delitti 
transnazzjonali serji kif definit fl-Artikolu 
2(i) u skont l-Artikolu 4(2).

Or. en

Emenda 196
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 –  2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Il-prevenzjoni, l-iskoperta, l-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi u delitti transnazzjonali serji 
skont l-Artikolu 4(2)(a) u (d).

imħassar

Or. en
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Emenda 197
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 –  2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Il-prevenzjoni, l-iskoperta, l-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi u delitti transnazzjonali serji 
skont l-Artikolu 4(2)(a) u (d).

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Koperta taħt l-artikolu emendat 1.2(a)

Emenda 198
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 –  2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Il-prevenzjoni, l-iskoperta, l-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
terroristiċi u delitti transnazzjonali serji 
skont l-Artikolu 4(2)(a) u (d).

imħassar

Or. en

Emenda 199
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 –  2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Il-prevenzjoni, l-iskoperta, l-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 

(b) Il-prevenzjoni, l-iskoperta, l-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati 
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terroristiċi u delitti transnazzjonali skont l-
Artikolu 4(2)(a) u (d).

terroristiċi u delitti transnazzjonali skont l-
Artikolu 4(2)(a).

Or. en

Emenda 200
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 –  2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Id-dejta tal-PNR miġbura skont din 
id-Direttiva m’għandhiex tiġi pproċessata 
għar-reati li huma punibbli b’sentenza 
kustodjali jew ordni ta’ detenzjoni għal 
perjodu massimu ta’ inqas minn tliet snin 
skont il-liġi nazzjonali ta’ Stat Membru.

Or. en

Emenda 201
Martin Ehrenhauser

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 –  2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Din id-Direttiva ma tapplikax għat-
titjiriet fl-Ewropa jew għall-mezzi tat-
trasport ħlief għall-ajruplani.

Or. en

Emenda 202
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 –  2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Din id-Direttiva m’għandhiex tapplika 
għat-trasportaturi tal-ajru li joperaw 
titjiriet tal-passiġġieri fit-territorju tal-
Unjoni.

Or. en

Emenda 203
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 –  2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Din id-Direttiva ma tapplikax għat-
titjiriet fl-Ewropa jew għall-mezzi tat-
trasport ħlief għall-ajruplani.

Or. en

Emenda 204
Jan Philipp Albrecht

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 –  2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Id-dejta tal-PNR miġbura skont din 
id-Direttiva m’għandhiex tiġi pproċessata 
għar-reati minuri li huma punibbli 
b’sentenza kustodjali jew ordni ta’ 
detenzjoni għal perjodu massimu ta’ inqas 
minn tliet snin skont il-liġi nazzjonali ta’ 
Stat Membru.

Or. en
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