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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iffirmar tal-Ftehim bejn l-Istati Uniti 
tal-Amerika u l-Unjoni Ewropea dwar l-użu u t-trasferiment tar-Reġistri tal-Ismijiet tal-
Passiġġieri lid-Dipartiment tas-Sigurtà Interna tal-Istati Uniti

(17433/2011 – C7-0511/2011 – 2011/0382(NLE))

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill (17433/2011),

– wara li kkunsidra l-Ftehim bejn l-Istati Uniti tal-Amerika u l-Unjoni Ewropea dwar l-użu 
u t-trasferiment tar-Reġistri tal-Ismijiet tal-Passiġġieri lid-Dipartiment tas-Sigurtà Interna 
tal-Istati Uniti, anness ma’ dak l-abbozz ta’ deċiżjoni tal-Kunsill (17434/2011),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar l-approċċ globali għat-
trasferimenti ta' dejta tar-Reġistru tal-Ismijiet tal-Pasiġġieri (PNR) lil pajjiżi terzi 
(COM(2010)0492),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tal-14 ta' Frar 2007 dwar SWIFT, il-ftehima 
PNR u d-djalogu transatlantiku dwar dawn il-kwestjonijiet1, tat-12 ta' Lulju 2007 dwar il-
valutazzjoni tal-ftehima mal-Istati Uniti tal-Amerika2, tal-5 ta' Mejju 2010 dwar it-tnedija 
ta' negozjati għal ftehimiet dwar ir-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (PNR) mal-Istati 
Uniti, l-Awstralja u l-Kanada3, u tal-11 ta' Novembru 2010 dwar l-approċċ globali għat-
trasferimenti ta' data tar-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (PNR) lil pajjiżi terzi4, 

– wara li kkunsidra l-opinjonijiet tas-Superviżur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta tad-
19 ta' Ottubru 2010 dwar il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar l-approċċ globali 
għat-trasferimenti ta’ dejta tar-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (PNR) lil pajjiżi terzi5
u tal-9 ta' Diċembru 2011 dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-
konklużjoni ta' Ftehima bejn l-Istati Uniti tal-Amerika u l-Unjoni Ewropea dwar l-
ipproċessar u t-trasferiment ta’ data tar-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (PNR) lid-
Dipartiment tas-Sigurtà Interna tal-Istati Uniti6,

– wara li kkunsidra l-Opinjoni 7/2010 tat-12 ta’ Novembru 2010 dwar il-Komunikazzjoni 
tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-approċċ globali għat-trasferimenti ta’ dejta tar-Reġistru 
tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (PNR) għal pajjiżi terzi adottata mill-Grupp ta’ Ħidma tal-
Artikolu 29 dwar il-Protezzjoni ta’ Data, u l-ittra tas-6 ta’ Jannar 2012 dwar il-Ftehima 
bejn l-Istati Uniti tal-Amerika u l-Unjoni Ewropea dwar l-ipproċessar u t-trasferiment ta’ 
data tar-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (PNR) lid-Dipartiment tas-Sigurtà Interna tal-
Istati Uniti,

                                               
1 ĠU C 287 E, tal-29.11.2007, paġ. 349.
2 ĠU C 175 E, tal-10.7.2008, paġ. 564.
3 ĠU C 81 E, tal-15.3.2011, paġ. 70.
4 Testi Adottati, P7-TA(2010)0397.
5 ĠU C 357, 30.12.2010, p. 7.
6  Għadha ma ġietx ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali
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– wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni preżentata mill-Kunsill skont Artikolu 
218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a) konġuntament mal-Artikolu 82(1)(2)(d) u l-
Artikolu 87(2)(a) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C7-0511/2011),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 16 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-
Artikoli 7 u 8 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 81 u 90(7), tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-
Intern u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A7-0000/2012),

1. Jirrifjuta li jagħti l-l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri u lill-gvern tal-
Istati Uniti tal-Amerika.
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NOTA SPJEGATTIVA

I. Sfond

Id-dejta tal-PNR tiġi pprovduta mill-passiġġieri, tinġabar mit-trasportaturi tal-ajru u tintuża 
biex jinħarġu l-biljetti tagħhom, isirulhom ir-riservazzjonijiet, u fis-sistemi tar-reġistrazzjoni. 
Minħabba l-ġbir tiegħu għal skop kummerċjali, il-PNR fih diversi tipi ta’ tagħrif, li jibda minn 
ismijiet, indirizzi, numri tal-passaport, u tagħrif dwar il-karta tal-kreditu sa tagħrif dwar 
passiġġieri oħra, rotot tal-ivvjaġġar, u aġenti tal-ivvjaġġar. 

Wara l-attakki 11 ta’ Settembru 2001, l-awtoritajiet tal-Istati Uniti imponew l-obbligu fuq il-
linji tal-ajru li jissottomettu elettronikament lid-Dipartiment Amerikan tas-Sigurtà Interna 
(DHS) id-data dwar il-passiġġieri misjubin fil-PNR għal titjiriet lejn l-Istati Uniti, minnhom u 
fuqhom. Il-linji tal-ajru li ma jottemperawx ruħhom ma’ dawn ir-rikjesti jistgħu jeħlu multi 
għoljin u saħansitra jitilfu l-jeddijiet tal-inżul, u l-passiġġieri jista' jkollhom dewmien meta 
jaslu fl-Istati Uniti. B’danakollu, bit-trasferiment tad-data tal-PNR bl-iskop li jottemperaw 
ruħhom mal-obbligi imposti mill-awtoritajiet tal-Istati Uniti, il-linji tal-ajru kienu se jivvjolaw 
il-leġiżlazzjoni tal-ħarsien tad-data tal-UE (Direttiva 95/46/KE tirrikjedi “livell adegwat ta' 
protezzjoni” jew “kunsens ċar” għat-trasferiment tad-data personali lil pajjiżi terzi), u setgħu 
jeħlu multi għoljin mill-awtoritajiet nazzjonali tal-Protezzjoni tad-Data. 

Bl-iskop li tkun evitata din l-għażla bejn ir-rispett lejn il-leġiżlazzjoni tal-UE u r-rekwiżiti tal-
Istati Uniti, u biex tegħleb l-inċertezza ġuridika kemm għal-linji tal-ajru kemm għaċ-ċittadini, 
il-Kummissjoni Ewroepa ntalbet tinnegozja ftehima internazzjonali mal-Istati Uniti ħalli 
tiżgura li t-trasferiment tad-data PNR tkun inlinja mal-istandards tal-protezzjoni tad-data tal-
UE. Sar min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea qafas ġuridiku Ewropew li jkun jippermetti lil-
linji tal-ajru jittrasferixxu l-PNR tal-passiġġieri, konsistenti fid-Deċiżjoni Adegwatezza tal-14 
ta' Mejju 2004, u Ftehima Internazzjonali konkluża bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-
Amerika fit-28 ta' Mejju 2004. 

Wara azzjoni legali mill-Parlament Ewropew, il-Qorti tal-Ġustizzja annullat iż-żewġ 
strumenti fit-30 ta’ Mejju 2006, billi l-Artikolu 95 (suq intern) u l-Artikolu 300 TKE tqiesu 
bħala l-bażi ġuridika żbaljata. Fil-fehma tal-Qorti, it-trasferiment tad-data PNR lill-Istati Uniti 
kkostitwixxa operazzjonijiet ta’ pproċessar rigwardanti s-sigurtà pubblika u l-attivitajiet tal-
Istat f'oqsma tad-dritt kriminali. Dawn l-attivitajiet kienu espliċitament esklużi mill-kamp ta' 
applikazzjoni tad-Direttiva 95/46/KE skont it-termini tal-Artikolu 3(2) tal-istess Direttiva. 

Sussegwentement, il-qafas kien għall-bidu rimpjazzat mill-Ftehima interim bejn l-Unjoni 
Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika tas-16 ta’ Ottubru 2006 u mbagħad mill-Ftehim ta’ 
segwitu ffirmata nhar it-23 ta’ Lulju 2007 mill-UE u nhar is-26 ta’ Lulju 2007 mill-Istati 
Uniti. Il-Ftehima kienet ġiet applikata provviżorjament mis-26 ta’ Lulju 2007 sa ma ġiet 
ratifikata mill-Istati Membri.

Bid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona fl-1 ta’ Diċembru 2009, bdiet tapplika l-proċedura 
leġiżlattiva ordinarja fir-rigward tan-negozjar ta’ ftehimiet internazzjonali inkluż dritt ta’ 
approvazzjoni għall-Parlament Ewropew. Wara li kien irċieva t-talba tal-Kunsill għal 
approvazzjoni fil-15 ta’ Frar 2010, il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni fil-5 ta’ Mejju 
2010 biex il-vot dwar din it-talba għal approvazzjoni jiġi pospost. Fir-riżoluzzjoni tiegħu 
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ħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea toħroġ b’approċċ koerenti għall-użu tal-PNR, ibbażat fuq 
ġabra ta’ prinċipji waħda - filwaqt li tiftakar tqis iż-żewġ Ftehimiet l-oħra tal-PNR mal-
Awstralja u mal-Kanada u ż-żieda li hemm fit-talbiet għall-użu tad-data tal-PNR, minn pajjiżi 
bħall-Arabja Saudija, il-Korea t'Isfel, u n-New Zealand1. Dan l-approċċ, imħaddan kemm 
mill-Kunsill u kemm mill-Kummissjoni, deher li kien l-għażla prammatika meta aktar u aktar 
pajjiżi qed jirrikjedu t-trasferiment tal-PNR. 

B’Komunikazzjoni dwar l-approċċ globali għat-trasferimenti tad-data tal-PNR lil pajjiżi terzi, 
u b’mandati ġodda ta’ negozjar approvati mill-Kunsill, bdew negozjati ġodda bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Uniti, l-Awstralja u l-Kanada f’Jannar tal-2011.  

Ġiet iffirmata Ftehima ġdida mal-Awstralja mill-Kunsill nhar id-29 ta' Settembru 2011 u l-
Parlament Ewropew ta l-kunsens tiegħu nhar is-27 ta' Ottubru 2011. In-negozjati mal-Kanada 
għadhom pendenti. F’dak li għandu x’jaqsam mal-Istati Uniti, ġie diskuss riżultat ta’ negozjati 
interim mal-Parlament Ewropew u l-Kunsill f’Mejju 2011. Dan l-abbozz ta’ test, li rawh ir-
rapporteur u x-shadows tal-Parlament Ewropew, kif ukoll l-opinjoni tad-dipartiment legali tal-
Kummissjoni, u billi r-riżultat interim ma ssodisfax il-kriterji tar-riżoluzzjonijiet tal-Parlament 
Ewropew, in-negozjati kellhom jissoktaw. Wara negozjati ġodda, il-Kummissjoni inizjalat il-
Ftehima u bagħtet rakkomandazzjoni lill-Kunsill fid-23 ta’ Novembru 2011 biex jiffirma u 
jikkonkludi l-Ftehima. Il-Kunsill adotta l-Ftehima fit-13 ta’ Diċembru 2011, u l-Ftehima 
kienet iffirmata u mibgħuta lill-Parlament Ewropew b’rikjesta għall-kunsens.

II. Valutazzjoni tal-Ftehima bejn l-Istati Uniti tal-Amerika u l-Unjoni Ewropea dwar l-
użu u t-trasferiment tar-Reġistri tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (PNR) lid-Dipartiment tas-
Sigurtà Interna tal-Istati Uniti

Nhar il-5 ta’ Mejju 2010 u l-11 ta’ Novembru 2010, il-Parlament Ewropew adotta bi kważi 
unanimità l-kondizzjonijiet għall-kunsens tiegħu2: 

1) Il-ħtieġa tal-ġbir u l-ħżin ta’ massa tad-data tal-PNR trid tintwera, appoġġjata minn 
evidenza fattwali għal kull waħda mill-finijiet iddikjarati.
2) Il-proporzjonalità (jiġifieri li l-istess għan ma jistax jintlaħaq b'mezzi anqas intrussivi) 
għandha tintwera. 
3) Il-fini għandu jkun limitat b’mod ċar u strettament għall-kontroterroriżmu u t-taqbida 
kontra l-kriminalità transnazzjonali gravi, fuq il-bażi ta’ definizzjonijiet legali ċari tad-
definizzjonijiet li jinsabu fid-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2002/475/ĠAI tat-13 ta’ Ġunju 2002 
dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu u fid-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2002/584/ĠAI tat-13 ta’ 
Ġunju 2002 dwar il-Mandat ta’ Arrest Ewropew.
4) Ottemperanza mal-leġiżlazzjoni tal-protezzjoni tad-data f’livell nazzjonali u Ewropew.
5) Il-metodu tat-trasferiment għandu jkun “push” biss.
6) Id-data tal-PNR ma għandha fl-ebda ċirkostanza tintuża għall-estrazzjoni tad-data jew 
għall-ipprofilar.
7) It-trasferiment ’il quddiem tad-data mill-pajjiż li qed jirċeviha għal pajjiżi terzi għandu 
                                               
1 Sal-ġurnata tal-lum, hemm 11-il pajjiż li ressaq talba quddiem il-Kummissjoni Ewropea għal data tal-PNR. 
2 Riżoluzzjonijiet tal-5 ta’ Mejju 2010 dwar it-tnedija ta' negozjati għal ftehimiet dwar ir-Reġistru tal-Ismijiet tal-
Passiġġieri (PNR) mal-Istati Uniti, l-Awstralja u l-Kanada, u tal-11 ta’ Novembru 2010 dwar l-approċċ globali 
għat-trasferimenti ta’ data tal-PNR lil pajjiżi terzi,
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jkun konformi mal-istandards tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data, sitwazzjoni li għandha tiġi 
stabbilita minn kostatazzjoni speċifika tal-adegwatezza;  
8) Ir-riżultati għandhom jiġu mgħarrfa immedjatament lill-awtoritajiet relevanti tal-UE u tal-
Istati Membri (ir-reċiproċità).
9) Il-bażi ġuridika tad-Deċiżjoni tal-Kunsill li tikkonkludi l-ftehim għandha tinkludi l-
Artikolu 16 TFUE.
10) Mekkaniżmi xierqa għal rieżami indipendenti, sorveljanza ġudizzjarja u kontroll 
demokratiku.

Ir-rapporteur għamlet valutazzjoni tal-Ftehima l-ġdida bejn l-Istati Uniti tal-Amerika u l-
Unjoni Ewropea dwar l-użu u t-trasferiment tar-Reġistri tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (PNR) lid-
Dipartiment tas-Sigurtà Interna tal-Istati Uniti skont dawn il-kriterji. Ir-rapporteur tirrikonoxxi 
l-isforzi kbar tal-Kummissjoni Ewropea li tipprova tassikura Ftehima aħjar, imma jkollha 
tikkonkludi li bosta mill-kriterji ma ġewx sodisfatti f’livell sodisfaċenti. It-talba għal approċċ 
koerenti u ġabra unika ta’ prinċipji li jirregolaw il-ftehimiet internazzjonali dwar it-
trasferiment tad-data tal-PNR kienet approċċ imħaddan mil—Kummissjoni u mill-Kunsill. 
B’danakollu, il-Ftehima mal-Istati Uniti hija fundamentali differenti minn dan l-approċċ kif 
ukoll mill-Ftehima mal-Awstralja, konkluża nhar it-13 ta’ Diċembru 2011. Din il-Ftehima 
tqieset suffiċjentement konsistenti mal-kriterji ddelineati mill-PArlament, filwaqt li l-Ftehim 
mal-Istati Uniti tiddipartixxi mill-approċċ li kien inftiehem bejn il-Parlament Ewropew, il-
Kummissjoni u l-Kunsill fl-2010. Barra minn hekk, imqabbla mal-ewwel Ftehima ta’ PNR 
bejn l-UE u l-Istati Uniti tal-2004, din il-Ftehima tal-2011 saħansitra tirrappreżenta 
deterjorament fuq bosta punti. Meta wieħed iżomm quddiem għajnejh li l-Parlament Ewropew 
ipprova jikseb l-annullament tal-Ftehima tal-2004 quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja, ir-
Rapporteur se tirrikmanda lill-Parlament Ewropew li ma jagħtix il-kunsens tiegħu għall-
konklużjoni ta' din il-Ftehima.

Valutazzjoni tal-kwestjonijiet kjavi:

1) Dwar in-neċessità u l-proporzjonalità
Ir-rapporteur u x-shadow rapporteurs irċevew tagħrif li jiġġustifika l-użu tal-PNR għal 
skopijiet speċifiċi f’ċirkostanzi ben definiti. Fil-fehma tar-Rapporteur, il-Kummissjoni 
Ewropea wriet biss parzjalment u b’mod insuffiċjenti n-neċessità u l-proporzjonalità tal-ġbir u 
l-ħżin tad-data bil-massa. L-evidenza aneddottali u żjarat fuq il-post minn delegazzjonijiet tal-
Parlament Ewropew iċċaraw l-użu tal-PNR għal xi finijiet. Madankollu, il-ġustifikazzjoni 
ddettaljata għal kull wieħed mill-finijiet iddikjarati (il-kontroterroriżmu u l-ġlieda kontra l-
kriminalità transnazzjonali gravi) u għal kull wieħed mill-metodi tal-ipproċessar (riattivament, 
fil-ħin reali u proattivament), kif mitlub mill-Parlament Ewropew, għadha trid tingħata. Irid 
jingħad ukoll li l-Kummissjoni Ewropea esplorat b’mod insuffiċjenti l-miżuri alternattivi u 
inqas intrussivi, pereżempju l-użu tad-data API jew ESTA għall-identifikazzjoni tal-
issuspettati. 

2) Dwar l-użu tal-PNR (Artikolu 4)
Ir-Rapporteur temmen li l-paragrafi tal-Artikolu 4 dwar il-limitazzjoni tal-iskop ma humiex 
ristretti biex jipprevjenu, jsibu, jinvestigaw u jipprosekwixxu t-terroriżmu u l-kriminalità 
transnazzjonali gravi. 

Għad illi l-Artikolu 4(1) jippreskrivi definizzjonijiet dettaljati ta' terroriżmu u kriminalità 
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transnazzjonali gravi (delitti punibbli b'sentenza ta' priġunerija ta' tliet snin jew aktar, u li 
jkunu transnazzjonali), dawn id-definizzjonijiet ma humiex esklussivi (l-użu tal-kliem 
"inkluż" u "b'mod partikolari"). Barra minn hekk, billi l-Grupp ta’ Ħidma tal-Artikolu 29 
jinnota li “d-definizzjoni ta’ kriminalità transnazzjonali ma tidhirx li hija neċessarjament 
marbuta mal-eżekuzzjoni tal-liġi fl-Istati Uniti, imma tkopri d-delitti kollha wkoll fejn tkun 
involuta aktar minn ġurisdizzjoni waħda”. L-EDPS iżid li l-Artikolu 4(1)(b) “għandu jkun fih 
elenku speċifiku ta' delitti billi l-limitu [ta' tliet snin jew aktar] jinkludi delitti differenti fl-UE 
u fl-Istati Uniti u fl-Istati Membri differenti tal-UE u fl-Istati tal-Istati Uniti”.

Barra minn hekk, u possibilment aktar problematikament fil-fehma tar-Rapporteur, l-Artikoli 
4(2), 4(3) u 4(4) għandhom jinqraw bħala twessigħ ulterjuri tal-finijiet li għalihom tista' 
tintuża d-data tal-PNR.

Il-paragrafu 2 jippermetti l-użu tal-PRN ‘jekk ikun hemm ordni ta' qorti’. Is-Servizz Legali 
tal-Kummissjoni kkritika bl-aħrax dan il-paragrafu f’Mejju 2011 billi qal li “dan ikun 
jippermetti l-użu tal-PNR għal kull fini, ikun xi jkun, basta jkun ‘hemm ordni ta’ qorti’. Din 
ma tistax titqies bħala limitazzjoni vera tal-iskop.” Il-Grupp ta’ Ħidma tal-Artikolu 29 fisser 
ukoll it-tħassib, meta qal li “l-Artikolu 4(2) jiddisponi li fuq bażi skont ma jkun il-każ, il-PNR 
jista' jintuża għad-delitti kollha indipendentement minn jekk ikunux gravi, u saħansitra għal 
azzjonijiet oħrajn li ma jkunux marbutin ma' delitti, jekk ikun hemm ordni tal-qorti". L-EDPS 
jemmen “li l-użu tad-data tal-PNR fejn ‘ikun hemm ordni ta’ qorti’ għandu jkun limitat għall-
każijiet li għalihom hemm riferiment fl-Artikolu 4(1)”. 

Bl-istess mod, l-Artikolu 4(4) jiddisponi għall-użu tad-data tal-PNR għal delitti oħrajn jekk 
jinstabu fil-kors tal-użu tal-PNR għall-finijiet tal-Ftehima. Il-Grupp ta’ Ħidma tal-Artikolu 29 
huwa mħasseb li “ma huwiex ċar liema delitti oħrajn jistgħu jinstabu u x’informazzjoni d-
DHS għandu aċċess għaliha fuq delitti minuri li d-data tal-PNR jista' jintuża kontra 
tagħhom". 

Fil-fehma tar-Rapporteur, l-Artikolu 4(3) huwa dak li jippreżenta l-aktar problemi. Filwaqt li 
r-riferiment għas-sigurtà tal-fruntieri ġie eliminat minn dan il-paragrafu, il-paragrafu issa 
jgħid hekk, “il-PNR jista’ jintuża u jiġi pproċessat mid-DHS biex jidentifika l-persuni li jkunu 
soġġetti għal mistoqsijiet jew eżami aktar akkurat malli jaslu jew qabelma jitilqu mill-Istati 
Uniti jew jistgħu jirrikjedu aktar eżaminazzjoni". Dan it-test, partikolarment meta jinqara 
konġuntament mal-Premessi 3 u 14, dwar il-protezzjoni tal-fruntieri, iqanqal mistoqsija dwar 
jekk is-sigurtà tal-fruntieri għadhiex titqies fini fiha nnifisha. Barra minn hekk, il-Grupp ta’ 
Ħidma tal-Artikolu 29 jsemmi li fil-fehma tiegħu “jekk il-Kummissjoni Ewropea qalet fil-FAQ 
li hemm mal-preżentazzjoni tal-abbozz li l-proċess deskritt fl-Artikolu 4(3) jista' wkoll iħaffef 
il-kontroll fil-fruntiera, dan jissuġġerixxi li d-data tal-PNR ukoll qed tintuża għall-għarbiel 
tal-profili bħala parti mill-kontroll tal-fruntieri". Meta wieħed iżomm quddiem għajnejh ir-
Rapport Konġunt ta’ Rieżami tat-8-9 ta’ April 2010, li fih tqanqal it-“tħassib f’dak li għandu 
x’jaqsam mal-użu wiesa’ tad-data tal-PNR u b’mod partikolari t-tqabbil tal-PNR mad-
dejtabejżis li għandhom elementi ta’ politika tal-immigrazzjoni u dwana fihom", ir-Rapporteur 
ma hijiex konvinta li s-sigurtà tal-fruntieri ma għadhiex skop għall-użu tal-PNR.

3) Żamma tad-Data (Artikolu 8)
Għad illi l-aċċess għad-data se tkun progressivament ristretta, ir-Rapporteur tinnota li mill-
Ftehima tal-2004 il-perijodi ta’ żamma twalu ma’ kull ftehima ġdida, minn tliet snin u nofs fl-
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2004 għal żamma indefinita fl-2011. 

Is-satran/depersonalizzazzjoni tad-data tal-PNR wara sitt xhur huma żvilupp billi bażikament 
ifissru limitazzjoni f'termini ta' aċċessibilità u użu tad-data tal-PNR wara sitt xhur. 
B’danakollu, għar-Rapporteur ma huwiex ċar kif dan jorbot mad-data li tkun ġa ġiet 
ittrasferita lil pajjiżi terzi. 

Fil-Ftehima tal-2004, id-data tal-PNR kienet meqruda wara tliet snin u nofs, jekk ma jkunx 
sar aċċess għaliha. Jekk ikun sar l-aċċess, id-data tal-PNR kienet titqiegħed f’dejtabejż rieqda 
għal tmien snin oħra u mbagħad meqruda. Fl-2004, dan il-perijodu ta’ żamma ġa kien ġie 
kkritikat bil-goff mill-Parlament Ewropew, l-EDPS u l-Grupp ta’ Ħidma tal-Artikolu 29 għax 
kien sproporzjonat. Il-Ftehima tal-2007 wessgħet il-perijodu ta’ żamm għal total ta’ 15-il 
sena. L-Abbozz 2011 kurrenti tal-Ftehima, minkejja li jostor id-data wara sitt xhur, iżomm id-
data tal-PNR indefinittivament, ukoll jekk l-aċċess għad-data jkun ġie progressivament 
ristrett. Oltre d-depersonalizzazzjoni wara sitt xhur, id-data tista' tittieħed għal perijodu ta' 
għaxar snin f'każijiet ta' kriminalità transnazzjonali gravi, u 15-il sena f'każijiet ta' terroriżmu. 
Wara 15-il sena, id-data ma tibqax aktar titħassar imma ssir anonima. Il-Grupp ta’ Ħidma tal-
Artikolu 29 jenfasizza d-"diffikultà li tanonimizza verament id-data u n-nuqqas ta' spjega 
ulterjuri dwar għaliex id-data (anonimizzata) għadha meħtieġa".

4) L-Użu tad-Data Sensittiva (Artikolu 6)
Ir-Rapporteur hija mħassba dwar l-Artikolu 6 u l-użu tad-data sensittiva, billi jidher li dan l-
Artikolu jippermetti l-użu sħiħ u mingħajr restrizzjonijiet tad-data sensittiva. Meta wieħed 
iżomm quddiem għajnejh li l-leġiżlazzjoni relevanti tal-UE ma tippermettix l-ipproċessar ta’ 
kategoriji speċjali ta’ data (ħlief fejn dan ikun strettament neċessarju u l-liġijiet domestiċi 
jiddisponi għal salvagwardji xierqa), il-Ftehima 2004 ipprojbixxiet l-użu ta’ data sensittiva, u 
l-proposta tal-UE dwar il-PNR u l-Ftehima PNR tal-UE-Awstralja wkoll jipprojbixxu l-
ipproċessar ta’ data sensittiva, ir-Rapporteur temmen li ma jistax ikun aċċettat li d-
Dipartiment tas-Sigurtà Interna tal-Istati Uniti jitħalla jiffiltra, jostor u jipproċessa 
ulterjorment jew juża data sensittiva. Ukoll jekk id-data sensittiva titħassar permanentement 
mhux aktar tard minn 30 jum, ma huwiex ċar kif dan jorbot mad-data li tkun ġiet ittrasferiti 
lejn pajjiżi terzi.

5) Metodu ta’ trasferiment tad-data tal-PNR (Artikolu 15)
Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew hija ċara daqs il-kristall: id-data tal-PNR tista’ tiġi 
ttrasferita esklussivament bl-użu tal-metodu “push”. Il-Ftehima tal-2007 ġa kienet imponiet 
terminu fuq il-linji tal-ajru li jaqilbu għall-push mhux aktar mill-1 ta' Jannar 2008, imma dan 
l-obbligu ma ġiex eżegwit – fil-fatt il-Kummissjoni kkonfermat li ma għandhiex il-mezzi biex 
teżegwixxi dan l-obbligu (għajr l-opzjoni nukleari [sic] li tieħu Stat Membru l-qorti). Ir-
Rapporteur jixtieq jiġbed l-attenzjoni tiegħek għar-Rapport Konġunt ta’ Reviżjoni tat-8-9 ta’ 
April 2010, li fih tqanqal “tħassib kemm għall-ammont ta’ rikjesti ad hoc kemm għall-fatt li d-
DHS jeżegwixxi talli rikjesti billi jagħmel pull tad-data". Barra minn hekk, id-data miksuba 
mil-linji tal-ajru turi frekwenza għolja ta' rikjesti ad hoc ta’ pull.

6) Metodu ta’ trasferiment ’il Quddiem tad-data tal-PNR (Artikolu 17)
Għar-rigward tal-kondiviżjoni tad-data ma’ agenziji oħrajn tal-Istati Uniti, u għat-trasferiment 
’il quddiem, ma jidher li sar ebda progress mill-Ftehima tal-2004.  



PE480.773v01-00 12/13 PR\890797MT.doc

MT

7) Eżekuzzjoni tal-liġi u Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Artikolu 18)
Ir-Rapporteur tilqa’ t-titjib vis-à-vis il-Ftehima tal-2007 dwar il-kwestjoni tal-eżekuzzjoni tal-
liġi u l-kooperazzjoni ġudizzjarja. Fl-2007, l-eżekuzzjoni tal-liġi u l-kooperazzjoni ġudizzjarja 
kienu għadhom ma humiex ta’ natura vinkolanti, u l-Artikolu 18 tal-Ftehima tal-2001 jiżgura 
li d-DHS “jagħti” tagħrif “malajr kemm prattikabbli”. Ir-Rapporteur tinnota, iżda, li t-tagħrif 
jeħtieġ biss li ma jkunx kondiviż meta jkollu x’jaqsam ma’ każijiet li qed jiġu eżaminati jew 
investigati marbutin mat-terroriżmu (Artikolu 4(1)(a)) jew ma’ delitti transnazzjonali gravi 
(Artikolu 4(1)(b)). Il-finijiet l-oħrajn imsemmijin fl-Artikolu 4 ma jidħlux f’dan l-obbligu 
għall-kooperazzjoni. 

8) Bażi ġuridika 
Ir-Rapporteur temmen li l-bażi ġuridika xierqa għall-Ftehima għandha tkun, fi kwalunkwe każ 
primarjament, l-Artikolu 16 TFUE (dwar il-protezzjoni tad-data). Madankollu, mhuwiex 
inkluż fil-bażi legali, imma hemm biss referenza ġenerali, mhix vinkolanti, inkluża fil-
preambolu. Kif hemm iddikjarat hawn fuq - u kif hemm iddikjarat mill-Kontrollur Ewropew 
għall-Protezzjoni tad-Data fl-opinjoni tiegħu tal-15 ta' Lulju 2011 - il-fini tal-Ftehim hu li jiġi 
żgurat li t-trasferiment tad-data jkun konformi mal-istandards tal-UE dwar il-protezzjoni tad-
data. Għalhekk, il-Ftehim ma għandux ikun ibbażat fuq l-Artikolu 82(1)(d) u l-Artikolu 
87(2)(a), imma fuq l-Artikolu 16 TFUE. Kieku l-fini kienet il-kooperazzjoni bejn il-pulizija u 
l-ġudikatura, kieku l-UE teoretikament tkun tista’ tiddeċiedi kontra l-ġbir tad-data tal-PNR. 
Imma din hija deċiżjoni sovrana minn pajjiż terz. Għalhekk, mhijiex politika tal-UE peress li 
ma hijiex biċċa xogħol tal-UE li tieħu deċiżjoni. Jidher ċar li l-bażi ġuridika magħżula ma 
hijiex dik korretta.

9) Rimedju ġuridiku għaċ-ċittadini tal-UE u s-sorveljanza indipendenti (Artikolu 13 u 14)
Ir-Rapporteur tilqa’ l-possibilità kkreata fl-Artikolu 13 li “kull individwu indipedentement 
min-nazzjonalità, pajjiż tal-oriġini, jew post tar-residenza (...) jista’ jfittex rimedju 
amministrattiv u ġudizzjarju effettiv” imma tiddubita ħafna mit-tifsira prattika ta’ dan l-
Artikolu billi l-Ftehima tal-PNR bejn l-UE u l-Istati Uniti hija Ftehima eżekuttiva, jiġifieri l-
Istati Uniti ma tistax tibdel il-liġijiet tagħha billi dan ikun jinvolvu lill-Kungress. Barra minn 
hekk, l-Artikolu 21 espliċitament jiddikjara li l-Ftehima “la tikkrea u lanqas tikkonferixxi, 
skont id-Dritt tal-Istati Uniti, ebda jedd jew benefiċċju lil xi persuna”.  L-EDPS jiddispjaċih 
minn dan fl-opinjoni tiegħu [sic], u jikkonkludi mill-Artikolu 21 li "[il-jedd għar-rimedju 
ġudizzjarju] ma jistax ikun ekwivalenti għall-jedd ta’ rimedju ġudizzjarju effettiv fl-UE”.

Ir-Rapporteur tilqa’ l-involviment futur tal-Kungress tal-Istati Uniti f’dak li għandu x’jaqsam 
mal-applikazzjoni tal-Ftehima tal-PNR bejn l-UE u l-Istati Uniti, imma tinnota li l-Artikolu 14 
għad jonqsu s-sorveljanza indipendenti kif rikjest skont il-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea 
tal-Ġustizzja1 u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali.

10) Elenku ta’ data tal-PNR
L-Anness I tal-Ftehima fih 19-il tip ta’ data li tintbagħat l-Istati Uniti. Ħafna minnhom huma 
identiċi għall-oqsma tad-data tal-Ftehima tal-2007 u dawn jikkomprendu wkoll il-kategoriji 
differenti tat-tipi ta’ data fl-Anness tal-Ftehima 2004. Iż-żewġ elenki ta’ data kienu ġa 
kkunsidrati sproporzjonati mill-EDPS u mill-Grupp ta’ Ħidma tal-Artikolu 29. L-aktar, l-

                                               
1 Il-Grupp ta’ Ħidma tal-Artikolu 29 jirreferi għall-Kawża C-619/08, il-Kummissjoni v. ir-Repubblika Federali 
tal-Ġermanja tad-9 ta’ Marzu 2010.
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oqsma ‘rimarki ġenerali inkluż it-tagħrif OSI, SSI u SSR' huma meqjusa problematiċi, billi 
dawn il-kategoriji jistgħu jiżvelaw data marbuta ma' twemmin reliġjuż jew mas-saħħa.

11) Impatt tal-Patriot Act fuq id-data tal-PNR miżmuma mil-linji tal-ajru fis-Sistemi ta’ 
Buking bil-Kompjuter tagħhom
Il-Ftehima tal-PNR tal-UE-Stati Uniti tapplika għat-trasferimenti ta’ data ta’ PNR lid-
Dipartiment ta' Sigurtà Interna. Il-Ftehima, b’dana kollu, ma timponi l-ebda limitu fuq l-
abilità tal-Gvern tal-Istati Uniti li jikseb id-data tal-PNR direttament mil-linja tal-ajru bis-
Sistemi ta’ Buking bil-Kompjuter ibbażati fl-Istati Uniti jew dawk li sempliċement qed 
joperaw fl-Istati Uniti bl-eżekuzzjoni tal-Patriot Act. Ir-Rapporteur temmen li din il-qagħda 
għandha tkun ikkjarifikata. L-Unjoni Ewropea għandha tiżgura li r-regoli tal-protezzjoni tad-
data tal-UE jkunu eżegwiti effettivametn u li l-leġiżlazzjoni tal-Istati Uniti ma tiħux 
preċedenza fuq il-leġiżlazzjoni tal-UE jew din il-Ftehima. 

B’dan kollu quddiem għajnejha, ir-Rapporteur tirrakkomanda li l-Parlament Ewropew ma 
jagħtix il-kunsens tiegħu għall-konklużjoni tal-Ftehima bejn l-Istati Uniti tal-Amerika u l-
Unjoni Ewropea dwar l-użu u t-trasferiment tal-PNR lid-Dipartiment tas-Sigurtà Interna tal-
Istati Uniti.


