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11.4.2016 A8-0248/56 

Pakeitimas 56 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0248/2015 

Timothy Kirkhope 

Keleivio duomenų įrašo duomenų naudojimas (ES PNR) 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

10 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) Siekiant teroristinių nusikaltimų ir 

sunkių nusikaltimų prevencijos, 

nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos 

baudžiamojon atsakomybėn, svarbu, kad 

visos valstybės narės priimtų nuostatas, 

kuriomis nustatomos oro vežėjų, 

vykdančių tarptautinius skrydžius į 

Europos Sąjungos valstybių narių 

teritoriją arba iš jos, pareigos. 

(10) siekiant užkirsti kelią teroristiniams 

nusikaltimams ir sunkiems 

nusikaltimams, juos nustatyti, tirti ir 

patraukti už juos baudžiamojon 

atsakomybėn, svarbu, kad visos valstybės 

narės priimtų nuostatas, kuriomis ES išorės 

skrydžius vykdantys oro vežėjai būtų 

įpareigoti perduoti visus surinktus PNR ir 

API duomenis. Šios nuostatos neturėtų 

daryti poveikio 2004 m. balandžio 29 d. 

Tarybos direktyvos 2004/82/EB dėl vežėjų 

įpareigojimo perduoti keleivių duomenis 

taikymui; 

Or. en 
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11.4.2016 A8-0248/57 

Pakeitimas 57 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0248/2015 

Timothy Kirkhope 

Keleivio duomenų įrašo duomenų naudojimas (ES PNR) 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

32 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(32) Visų pirma direktyvos apimtis yra 

maksimaliai apribota, ja leidžiama PNR 

duomenis saugoti nei ilgesnį kaip 5 metų 

laikotarpį, po kurio duomenys turi būti 

ištrinti, praėjus labai trumpam laikotarpiui 

duomenis būtina anonimizuoti, o 

neskelbtinų duomenų rinkimas ir 

naudojimas draudžiami. Siekiant užtikrinti 

duomenų apsaugos veiksmingumą ir aukštą 

lygį, valstybės narės privalo užtikrinti, kad 

nepriklausoma nacionalinė priežiūros 

institucija patartų, kaip tvarkyti PNR 

duomenis, ir tai prižiūrėtų. Visus PNR 

duomenų tvarkymo atvejus būtina 

registruoti ar dokumentuoti duomenų 

tvarkymo teisėtumo patikrinimo, taip pat 

savikontrolės ir deramo duomenų 

vientisumo ir duomenų tvarkymo saugumo 

užtikrinimo tikslais. Valstybės narės taip 

pat privalo užtikrinti, kad keleiviai būtų 

aiškiai ir tiksliai informuoti apie PNR 

duomenų rinkimą ir savo teises. 

(32) Visų pirma direktyvos apimtis yra 

maksimaliai apribota, ja leidžiama PNR 

duomenis saugoti nei ilgesnį kaip 12 

mėnesių laikotarpį, po kurio duomenys turi 

būti ištrinti, praėjus labai trumpam 

laikotarpiui duomenis būtina anonimizuoti, 

o neskelbtinų duomenų rinkimas ir 

naudojimas draudžiami. Siekiant užtikrinti 

duomenų apsaugos veiksmingumą ir aukštą 

lygį, valstybės narės privalo užtikrinti, kad 

nepriklausoma nacionalinė priežiūros 

institucija patartų, kaip tvarkyti PNR 

duomenis, ir tai prižiūrėtų. Visus PNR 

duomenų tvarkymo atvejus būtina 

registruoti ar dokumentuoti duomenų 

tvarkymo teisėtumo patikrinimo, taip pat 

savikontrolės ir deramo duomenų 

vientisumo ir duomenų tvarkymo saugumo 

užtikrinimo tikslais. Valstybės narės taip 

pat privalo užtikrinti, kad keleiviai būtų 

aiškiai ir tiksliai informuoti apie PNR 

duomenų rinkimą ir savo teises. 

Or. en 
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11.4.2016 A8-0248/58 

Pakeitimas 58 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0248/2015 

Timothy Kirkhope 

Keleivio duomenų įrašo duomenų naudojimas (ES PNR) 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 straipsnio 1 dalies i punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

i) sunkūs tarpvalstybiniai nusikaltimai – 

nusikaltimai pagal nacionalinę teisę, 

nurodyti Tarybos pagrindų sprendimo 

2002/584/TVR 2 straipsnio 2 dalyje, jeigu 

pagal valstybės narės nacionalinę teisę už 

juos baudžiama laisvės atėmimo bausme 

arba laisvės apribojimu, kurio ilgiausias 

terminas – bent treji metai, ir jei: 

i) sunkūs tarpvalstybiniai nusikaltimai – šie 

nusikaltimai pagal nacionalinę teisę: 

prekyba žmonėmis, apibrėžta 2011 m. 

balandžio 5 d. Direktyvos 2011/36/ES dėl 

prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su 

ja ir aukų apsaugos 2 straipsnyje, 

neteisėta prekyba narkotikais, apibrėžta 

2004 m. spalio 25 d. Tarybos pamatinio 

sprendimo 2004/757/TVR, nustatančio 

būtiniausias nuostatas dėl nusikalstamų 

veikų sudėties požymių ir bausmių 

neteisėtos prekybos narkotikais srityje, 2 

straipsnyje, ir neteisėta prekyba ginklais, 

šaudmenimis ir sprogmenimis, apibrėžta 

2008 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 

2008/51/EB dėl ginklų įsigijimo ir 

laikymo kontrolės 2b straipsnyje, jeigu 

pagal valstybės narės nacionalinę teisę už 

juos baudžiama laisvės atėmimo bausme 

arba laisvės apribojimu, kurio ilgiausias 

terminas – bent treji metai, ir jei: 

i) jie įvykdyti daugiau nei vienoje 

valstybėje; 

i) jie įvykdyti daugiau nei vienoje 

valstybėje; 

ii) jie įvykdyti vienoje valstybėje, bet 

svarbūs pasirengimo jiems, jų planavimo, 

vadovavimo jiems ar jų kontrolės veiksmai 

vykdyti kitoje valstybėje; 

ii) jie įvykdyti vienoje valstybėje, bet 

svarbūs pasirengimo jiems, jų planavimo, 

vadovavimo jiems ar jų kontrolės veiksmai 

vykdyti kitoje valstybėje; 

iii) jie įvykdyti vienoje valstybėje, bet yra 

susiję su organizuoto nusikalstamumo 

iii) jie įvykdyti vienoje valstybėje, bet yra 

susiję su organizuoto nusikalstamumo 
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grupuote, kuri nusikalstama veika užsiima 

daugiau nei vienoje valstybėje; arba 

grupuote, kuri nusikalstama veika užsiima 

daugiau nei vienoje valstybėje, arba 

iv) jie įvykdyti vienoje valstybėje, bet turi 

didelį poveikį kitai valstybei. 

iv) jie įvykdyti vienoje valstybėje, bet turi 

didelį poveikį kitai valstybei. 

Or. en 

 

 


