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11.4.2016 A8-0248/56 

Tarkistus  56 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0248/2015 

Timothy Kirkhope 

Matkustajarekisteritietojen (EU-PNR) käyttö 

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) Terrorismirikosten ja vakavan 

rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, 

tutkimista ja syytteeseenpanoa varten on 

erittäin tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot 

antavat säännöksiä, joissa vahvistetaan 

velvollisuuksia liikenteenharjoittajille, 

jotka suorittavat kansainvälisiä lentoja 

Euroopan unionin jäsenvaltioiden 

alueelle tai alueelta. 

(10) Terrorismirikosten ja vakavan 

rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, 

tutkimista ja syytteeseenpanoa varten on 

erittäin tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot 

antavat säännöksiä, joissa vahvistetaan 

EU:n ulkopuolisia lentoja suorittaville 

liikenteenharjoittajille velvollisuuksia 

siirtää kaikki kerätyt PNR- ja API-tiedot. 

Nämä säännökset eivät saisi rajoittaa 

liikenteenharjoittajien velvollisuudesta 

toimittaa tietoja matkustajista 

29. huhtikuuta 2004 annetun neuvoston 

direktiivin 2004/82/EY soveltamista. 

Or. en 
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11.4.2016 A8-0248/57 

Tarkistus  57 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0248/2015 

Timothy Kirkhope 

Matkustajarekisteritietojen (EU-PNR) käyttö 

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 32 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(32) Erityisesti direktiivin soveltamisalaa 

on rajoitettu mahdollisimman pitkälle niin, 

että PNR-tietoja voidaan säilyttää enintään 

5 vuotta, minkä jälkeen tiedot on 

poistettava, ja tiedot on anonymisoitava 

hyvin lyhyen ajan jälkeen, ja 

arkaluonteisten tietojen kerääminen ja 

käyttö on kielletty. Jotta voidaan varmistaa 

toiminnan tehokkuus ja tietosuojan korkea 

taso, jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

riippumaton kansallinen 

valvontaviranomainen on vastuussa PNR-

tietojen käsittelyyn liittyvästä neuvonnasta 

ja valvonnasta. Kaikesta PNR-tietojen 

käsittelystä on laadittava loki tai muu 

dokumentaatio, jotta voidaan varmistaa 

tietojenkäsittelyn lainmukaisuus ja 

omavalvonta ja taata tietojen eheys ja 

tietojenkäsittelyn turvallisuus. 

Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että 

matkustajille ilmoitetaan selkeästi ja 

yksityiskohtaisesti PNR-tietojen 

keräämisestä ja heidän oikeuksistaan. 

(32) Erityisesti direktiivin soveltamisalaa 

on rajoitettu mahdollisimman pitkälle niin, 

että PNR-tietoja voidaan säilyttää enintään 

12 kuukautta, minkä jälkeen tiedot on 

poistettava, ja tiedot on anonymisoitava 

hyvin lyhyen ajan jälkeen, ja 

arkaluonteisten tietojen kerääminen ja 

käyttö on kielletty. Jotta voidaan varmistaa 

toiminnan tehokkuus ja tietosuojan korkea 

taso, jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

riippumaton kansallinen 

valvontaviranomainen on vastuussa PNR-

tietojen käsittelyyn liittyvästä neuvonnasta 

ja valvonnasta. Kaikesta PNR-tietojen 

käsittelystä on laadittava loki tai muu 

dokumentaatio, jotta voidaan varmistaa 

tietojenkäsittelyn lainmukaisuus ja 

omavalvonta ja taata tietojen eheys ja 

tietojenkäsittelyn turvallisuus. 

Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että 

matkustajille ilmoitetaan selkeästi ja 

yksityiskohtaisesti PNR-tietojen 

keräämisestä ja heidän oikeuksistaan. 

Or. en 
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11.4.2016 A8-0248/58 

Tarkistus  58 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0248/2015 

Timothy Kirkhope 

Matkustajarekisteritietojen (EU-PNR) käyttö 

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – i alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

i) ’vakavalla kansainvälisellä 

rikollisuudella’ neuvoston puitepäätöksen 

2002/584/YOS 2 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettuja kansallisessa laissa rikoksiksi 

määriteltyjä tekoja, jos niistä voidaan 

määrätä vapaudenmenetyksen käsittävä 

rangaistus tai turvaamistoimenpide, jonka 

enimmäiskesto on jäsenvaltion kansallisen 

lainsäädännön mukaan vähintään kolme 

vuotta, ja jos: 

i) ’vakavalla kansainvälisellä 

rikollisuudella seuraavia kansallisessa 

laissa rikoksiksi määriteltyjä tekoja: 

ihmiskaupan ehkäisemisestä ja 

torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien 

suojelemisesta 5. huhtikuuta 2011 

annetun direktiivin 2011/36/EU 

2 artiklassa määriteltyä ihmiskauppaa; 

laittoman huumausainekaupan 

rikostunnusmerkistöjä ja seuraamuksia 

koskevien vähimmäissääntöjen 

vahvistamisesta 25. lokakuuta 2004 

tehdyn neuvoston puitepäätöksen 

2004/757/YOS 2 artiklassa määriteltyä 

huumausaineiden laitonta kauppaa; 

aseiden hankinnan ja hallussapidon 

valvonnasta 21. toukokuuta 2008 annetun 

neuvoston direktiivin 2008/51/EY 

2 b artiklassa määriteltyä aseiden, 

ampumatarvikkeiden ja räjähteiden 

laitonta kauppaa, jos niistä voidaan 

määrätä vapaudenmenetyksen käsittävä 

rangaistus tai turvaamistoimenpide, jonka 

enimmäiskesto on jäsenvaltion kansallisen 

lainsäädännön mukaan vähintään kolme 

vuotta, ja jos: 

i) teot on tehty useammassa kuin yhdessä 

valtiossa; 

i) teot on tehty useammassa kuin yhdessä 

valtiossa; 

ii) teot on tehty yhdessä valtiossa, mutta ii) teot on tehty yhdessä valtiossa, mutta 
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huomattava osa niiden valmistelusta, 

suunnittelusta, johtamisesta tai valvonnasta 

tapahtuu toisessa valtiossa; 

huomattava osa niiden valmistelusta, 

suunnittelusta, johtamisesta tai valvonnasta 

tapahtuu toisessa valtiossa; 

iii) teot on tehty yhdessä valtiossa, mutta 

niihin on osallistunut järjestäytynyt 

rikollisryhmä, joka harjoittaa rikollista 

toimintaa useammassa kuin yhdessä 

valtiossa; tai 

iii) teot on tehty yhdessä valtiossa, mutta 

niihin on osallistunut järjestäytynyt 

rikollisryhmä, joka harjoittaa rikollista 

toimintaa useammassa kuin yhdessä 

valtiossa; tai 

iv) teot on tehty yhdessä valtiossa, mutta 

niillä on huomattavia vaikutuksia toisessa 

valtiossa. 

iv) teot on tehty yhdessä valtiossa, mutta 

niillä on huomattavia vaikutuksia toisessa 

valtiossa. 

Or. en 

 


