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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Id-dejta tal-PNR trasferita mit-

trasportaturi bl-, skont l-Artikolu 6, dwar 

it-titjiriet internazzjonali li jinżlu jew li 

jitilqu mit-territorju ta' kull Stat Membru 

għandha tinġabar mill-Unità tal-

Informazzjoni dwar il-Passiġġieri tal-Istat 

Membru rilevanti. F'każ li d-dejta tal-PNR 

trasferita mit-trasportaturi bl- tinkludi dejta 

aktar minn dik imniżżla fl-Anness, l-Unità 

tal-Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 

għandha tħassar tali dejta immedjatament 

malli tkun irċevuta. 

1. Id-dejta tal-PNR trasferita mit-

trasportaturi bl-ajru, skont l-Artikolu 6, 

dwar it-titjiriet internazzjonali li jinżlu jew 

li jitilqu mit-territorju ta' kull Stat Membru 

għandha tinġabar mill-Unità tal-

Informazzjoni dwar il-Passiġġieri tal-Istat 

Membru rilevanti. L-Istati Membri 

għandhom jadottaw il-miżuri meħtieġa 

biex jiżguraw li l-Unità tal-Informazzjoni 

dwar il-Passiġġieri tagħhom ikunu jistgħu 

jitolbu lit-trasportaturi bl-ajru, 

f'konformità mal-Artikolu 6, biex: 

 (a) jittrasferixxu ("push"), f'format 

anonimu, id-dejta tal-PNR tal-passiġġieri 

kollha li jaslu jew jitilqu minn dak l-Istat 

Membru; 

 (b) jittrasferixxu ("push") dejta tal-PNR 

speċifika għall-individwu relatata mal-

isem, id-dettall ta' kuntatt jew il-metodu 

ta' ħlas fir-rigward ta' każ speċifiku tal-

prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni 

jew il-prosekuzzjoni ta' reat terroristiku 

jew ta' delitt transnazzjonali speċifiku 

serju; 

 (c) jittrasferixxu ("push") id-dejta tal-

PNR tal-passiġġieri kollha fuq titjiriet 

partikolari fejn valutazzjoni tar-riskju tal-

Unità tal-Informazzjoni dwar il-

Passiġġieri turi evidenza ta' riskju reali 

għoli li persuni relatati ma' każ speċifiku 
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ta' prevenzjoni, skoperta, investigazzjoni 

jew prosekuzzjoni ta' reat terroristiku jew 

ta' delitt transnazzjonali speċifiku serju, 

ikunu qegħdin jivvjaġġaw fuq dawk it-

titjiriet. 

 L-ipproċessar ta' dejta tal-PNR jista' jiġi 

awtorizzat biss fuq ordni ta' qorti 

kompetenti ta' Stat Membru, wara li ssir 

applikazzjoni mill-Unità tal-Informazzjoni 

dwar il-Passiġġieri. Huwa biss meta l-

Unità tal-Informazzjoni dwar il-

Passiġġieri tidentifika perikolu ta' 

dewmien ("periculum in mora"), b'mod 

partikolari f'każ ta' bżonn urġenti biex 

tevita konsegwenzi serji għall-ħajja, għal-

libertà tal-integrità fiżika tal-persuna, li l-

Unità tal-Informazzjoni dwar il-

Passiġġieri tkun tista' tawtorizza tali 

pproċessar, soġġett għal rieżami minn 

qorti fi żmien 48 siegħa. 

 F'każ li d-dejta tal-PNR trasferita mit-

trasportaturi bl-ajru tinkludi dejta aktar 

minn dik imniżżla fl-Anness I, l-Unità tal-

Informazzjoni dwar il-Passiġġieri għandha 

tħassar tali dejta immedjatament u 

permanentement malli tkun irċevuta. 

Or. en 

 

 


