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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Perjodu taż-żamma tad-dejta Perijodu taż-żamma tad-dejta u d-

depersonalizzazzjoni 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 

d-dejta tal-PNR ipprovduta mit-

trasportaturi bl- tal-Unità tal-

Informazzjoni dwar il-Passiġġieri 
tinżamm f'database fl-Unità tal-

Informazzjoni dwar il-Passiġġieri għal 

perjodu ta' 30 ġurnata wara t-trasferiment 

tagħha lill-Unità tal-Informazzjoni dwar 

il-Passiġġieri tal-ewwel Stat Membru li fit-

territorju tiegħu tkun nieżla jew tielqa t-

titjira. 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 

d-dejta tal-PNR ipprovduta mit-

trasportaturi bl-ajru lill-UIP tinżamm 

f'database fl-UIP għal perijodu ta' 12-il 

xahar wara t-trasferiment tagħha lill-UIP 

tal-Istat Membru li fit-territorju tiegħu 

tkun nieżla jew tielqa t-titjira. 

2. Wara l-iskadenza tal-perjodu 

ta' 30 ġurnata wara t-trasferiment tad-dejta 

tal-PNR lill-Unità tal-Informazzjoni dwar 

il-Passiġġieri msemmija fil-paragrafu 1, 

id-dejta għandha tinżamm fl-Unità tal-

Informazzjoni dwar il-Passiġġieri għal 

perjodu ieħor ta' ħames snin. Matul dan 

il-perjodu, l-elementi kollha tad-dejta li 

jistgħu jservu biex jidentifikaw il-

passiġġier li miegħu hija relatata d-dejta 

tal-PNR, għandhom jiġu moħbija. Din id-

dejta tal-PNR anonimizzata għandha tkun 

aċċessibbli biss għal numru limitat ta' 

persunal tal-Unità tal-Informazzjoni dwar 

il-Passiġġieri awtorizzata speċifikament 

sabiex twettaq analiżi tad-dejta tal-PNR u 

tiżviluppa kriterji tal-valutazzjoni skont l-

2. Wara l-iskadenza ta' perijodu ta' 

30 ġurnata wara t-trasferiment tad-dejta tal-

PNR kif imsemmi fil-paragrafu 1, id-dejta 

tal-PNR kollha għandha tiġi 

depersonalizzata billi l-elementi tad-dejta 

li jistgħu jservu biex jidentifikaw 

direttament lill-passiġġier li miegħu hija 

relatata d-dejta tal-PNR jiġu moħbija. 



 

AM\1091929MT.doc  PE579.755v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

Artikolu 4(2)(c). Aċċess għad-dejta tal-

PNR kollha għandu jkun permess biss 

mill-Kap tal-Unità tal-Informazzjoni dwar 

il-Passiġġieri għall-iskop tal-

Artikolu 4(2)(b) u fejn jista' jkun maħsub 

raġonevolment li hemm bżonn li titwettaq 

investigazzjoni u bħala reazzjoni għal 

theddida jew riskju speċifiku u reali jew 

investigazzjoni jew prosekuzzjoni 

speċifika. 

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, l-elementi 

tad-dejta li jistgħu jservu biex jiġi 

identifikat il-passiġġier li miegħu hija 

relatata d-dejta tal-PNR, u li għandhom 

jiġu ffiltrati u moħbija. 

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, l-elementi 

tad-dejta li jistgħu jservu biex jiġi 

identifikat il-passiġġier li miegħu hija 

relatata d-dejta tal-PNR, u li għandhom 

jiġu moħbija. 

– Isem (ismijiet), kif ukoll ismijiet ta' 

passiġġieri oħrajn fuq il-PNR u n-numru ta' 

vjaġġaturi fuq il-PNR li qed jivvjaġġaw 

flimkien; 

– Isem (ismijiet), kif ukoll ismijiet ta' 

passiġġieri oħrajn fuq il-PNR u n-numru ta' 

vjaġġaturi fuq il-PNR li qed jivvjaġġaw 

flimkien; 

– Indirizz u informazzjoni dwar il-kuntatt; – Indirizz u informazzjoni dwar il-kuntatt; 

 - Il-forom kollha tal-informazzjoni dwar 

il-ħlas, inkluż l-indirizz tal-ħruġ tal-

kontijiet, sa fejn ikun fihom xi 

informazzjoni li tista' sservi biex jiġi 

identifikat il-passiġġier li miegħu huwa 

relatat il-PNR jew kwalunkwe persuna 

oħra; 

 - Informazzjoni dwar persuni li 

jivvjaġġaw bl-ajru ta' sikwit; 

– Kummenti ġenerali safejn ikun fihom xi 

informazzjoni li tista' sservi biex jiġi 

identifikat il-passiġġier li miegħu huwa 

relatat l-PNR; u 

– Kummenti ġenerali sa fejn ikun fihom xi 

informazzjoni li tista' sservi biex jiġi 

identifikat il-passiġġier li miegħu huwa 

relatat il-PNR; u 

– Kwalunkwe Informazzjoni minn Qabel 

dwar il-Passiġġieri miġbura. 

– Kwalunkwe Informazzjoni minn Qabel 

dwar il-Passiġġieri miġbura. 

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 

d-dejta tal-PNR titħassar hekk kif jiskadi 

l-perjodu speċifikat fil-paragrafu 2. Dan l-

obbligu għandu jkun mingħajr 

preġudizzju għal każijiet fejn dejta tal-

PNR speċifika ġiet trasferita lil awtorità 

kompetenti u li tintuża fil-kuntest ta' 

investigazzjonijiet jew prosekuzzjonijiet 

kriminali speċifiċi, fejn iż-żamma ta' tali 

3. Wara l-iskadenza tal-perjodu ta' 30 jum 

imsemmi fil-paragrafu 2, l-iżvelar tad-dejta 

sħiħa tal-PNR għandu jkun permess biss 

meta: 
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dejta mill-awtorità kompetenti għandha 

tiġi regolata mil-liġi nazzjonali tal-Istat 

Membru. 

 (a) jkun raġonevolment maħsub li jkun 

meħtieġ għall-finijiet imsemmijin fil-punt 

(b) 

 tal-Artikolu 6(2); u 

 (b) approvat minn 

 (i) awtorità ġudizzjarja; jew 

 (ii) awtorità kompetenti nazzjonali oħra 

skont il-liġi nazzjonali biex jiġi vverifikat 

jekk il-kondizzjonijiet għall-iżvelar 

humiex sodisfatti, soġġett li l-uffiċjal 

għall-protezzjoni tad-dejta tal-UIP jiġi 

infurmat u għal reviżjoni ex-post minn 

dak l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta. 

4. Ir-riżultat ta' tqabbil msemmi fl-

Artikolu 4(2)(a) u (b) għandu jinżamm 

mill-Unità tal-Informazzjoni dwar il-

Passiġġieri sakemm biss ikun hemm 

bżonn li jiġu informati l-awtoritajiet 

kompetenti ta' tqabbil pożittiv. Meta, wara 

analiżi individwali ta' mezzi mhux 

awtomatizzati, ir-riżultat ta' operazzjoni 

ta' tqabbil awtomatizzat joħroġ negattiv, 

madankollu għandu jinħażen biex jiġi 

evitat tqabbil pożittiv 'falz' futuri għal 

perjodu massimu ta' tliet snin sakemm id-

dejta sottostanti tkun għadha ma tħassritx 

skont il-paragrafu 3 sal-iskadenza ta' 

dawk il-ħames (5) snin, li f'dak il-każ ir-

reġistru għandu jinżamm sakemm id-dejta 

sottostanti titħassar. 

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 

d-dejta tal-PNR titħassar permanentement 

hekk kif jiskadi l-perijodu speċifikat fil-

paragrafu 1. Dan l-obbligu għandu jkun 

mingħajr preġudizzju għal każijiet fejn 

dejta speċifika tal-PNR ġiet trasferita lil 

awtorità kompetenti u intużat fil-kuntest 
ta' każijiet speċifiċi għall-finijiet ta' 

prevenzjoni, skoperta, investigazzjoni jew 

prosekuzzjoni ta' reati terroristiċi jew reati 

serji, li f'dak il-każ, iż-żamma ta' tali dejta 

mill-awtorità kompetenti għandha tiġi 

regolata mil-liġi nazzjonali. 

Or. en 

 

 


