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11.4.2016 A8‒0248/56 

Grozījums Nr.  56 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0248/2015 

Timothy Kirkhope 

Pasažieru datu reģistra (ES PDR) datu izmantošana 

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

Direktīvas priekšlikums 

10. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Tādēļ, lai novērstu, atklātu, izmeklētu 

teroristu nodarījumus un smagus 

noziegumus un sauktu pie atbildības par 

tiem, īpaši svarīgi ir, lai visas dalībvalstis 

ieviestu noteikumus, kas paredz 

pienākumus gaisa pārvadātājiem, kuri veic 

starptautiskus lidojumus uz Eiropas 

Savienības dalībvalstu teritoriju vai no 

tās. 

(10) Tādēļ, lai novērstu, atklātu, izmeklētu 

teroristu nodarījumus un smagus 

noziegumus un sauktu pie atbildības par 

tiem, īpaši svarīgi ir, lai visas dalībvalstis 

ieviestu noteikumus, kas paredz 

pienākumus gaisa pārvadātājiem, kuri veic 

lidojumus uz galamērķiem ārpus ES, 

nodot visus savāktos PDR un IPI datus. 

Ar šiem noteikumiem nebūtu jāskar 

Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 

2004/82/EK par pārvadātāju pienākumu 

paziņot datus par pasažieriem. 

Or. en 
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11.4.2016 A8‒0248/57 

Grozījums Nr.  57 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0248/2015 

Timothy Kirkhope 

Pasažieru datu reģistra (ES PDR) datu izmantošana 

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

Direktīvas priekšlikums 

32. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(32) Jo īpaši šīs direktīvas darbības joma ir 

cik iespējams ierobežota, tā atļauj PDR 

datus glabāt ne ilgāk kā piecus gadus, pēc 

tam dati ir jādzēš, dati ir jāanonimizē pēc 

ļoti īsa termiņa, ir aizliegts vākt un 

izmantot sensitīvus datus. Lai nodrošinātu 

efektivitāti un augstu datu aizsardzības 

līmeni, dalībvalstīm tiek prasīts nodrošināt, 

ka neatkarīga valsts uzraudzības iestāde ir 

atbildīga par konsultēšanu un uzraudzību 

pār to, kā tiek apstrādāti PDR dati. Visa 

PDR datu apstrāde ir jāuzskaita vai 

jādokumentē, lai pārbaudītu datu apstrādes 

likumību, veiktu pašuzraudzību un 

nodrošinātu pienācīgu datu integritāti un 

datu apstrādes drošību. Dalībvalstīm arī 

jānodrošina, ka pasažieriem tiek sniegta 

skaidra un precīza informācija par PDR 

datu vākšanu un viņu tiesībām. 

(32) Jo īpaši šīs direktīvas darbības joma ir 

cik iespējams ierobežota, tā atļauj PDR 

datus glabāt ne ilgāk kā 12 mēnešus, pēc 

tam dati ir jādzēš, dati ir jāanonimizē pēc 

ļoti īsa termiņa, ir aizliegts vākt un 

izmantot sensitīvus datus. Lai nodrošinātu 

efektivitāti un augstu datu aizsardzības 

līmeni, dalībvalstīm tiek prasīts nodrošināt, 

ka neatkarīga valsts uzraudzības iestāde ir 

atbildīga par konsultēšanu un uzraudzību 

pār to, kā tiek apstrādāti PDR dati. Visa 

PDR datu apstrāde ir jāuzskaita vai 

jādokumentē, lai pārbaudītu datu apstrādes 

likumību, veiktu pašuzraudzību un 

nodrošinātu pienācīgu datu integritāti un 

datu apstrādes drošību. Dalībvalstīm arī 

jānodrošina, ka pasažieriem tiek sniegta 

skaidra un precīza informācija par PDR 

datu vākšanu un viņu tiesībām. 

Or. en 
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11.4.2016 A8-0248/58 

Grozījums Nr.  58 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0248/2015 

Timothy Kirkhope 

Pasažieru datu reģistra (ES PDR) datu izmantošana 

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

Direktīvas priekšlikums 

2. pants ‒ 1. daļa  ‒ i punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

i) “smagi starptautiski noziegumi” ir valstu 

tiesību aktos noteikti nodarījumi, kas 

minēti Pamatlēmuma 2002/584/TI 2. panta 

2. punktā, ja par tiem saskaņā ar dalībvalsts 

tiesību aktiem var piemērot brīvības 

atņemšanas sodu vai ar brīvības atņemšanu 

saistītu drošības līdzekli, kura maksimālais 

ilgums ir vismaz trīs gadi, un ja 

i) “smagi starptautiski noziegumi” ir šādi 

valstu tiesību aktos noteikti nodarījumi: 

cilvēku tirdzniecība, kā definēts 

2011. gada 5. aprīļa 

Direktīvas 2011/36/ES par cilvēku 

tirdzniecības novēršanu un apkarošanu 

un cietušo aizsardzību 2. pantā; 

narkotisko vielu nelikumīga tirdzniecība, 

kā definēts Padomes 2004. gada 

25. oktobra Pamatlēmuma 2004/757/TI, 

ar ko paredz minimuma noteikumus par 

noziedzīgu darbību pazīmēm un sodiem 

narkotisko vielu nelikumīgas tirdzniecības 

jomā 2. pantā; un nelegāla ieroču, 

munīcijas un sprāgstvielu tirdzniecība, kā 

definēts Padomes 2008. gada 21. maija 

Direktīvas 2008/51/EK par ieroču iegādes 

un glabāšanas kontroli, ja par šiem 

nodarījumiem saskaņā ar dalībvalsts tiesību 

aktiem var piemērot brīvības atņemšanas 

sodu vai ar brīvības atņemšanu saistītu 

drošības līdzekli, kura maksimālais ilgums 

ir vismaz trīs gadi, un ja 

i) tie ir pastrādāti vairāk nekā vienā valstī, i) tie ir pastrādāti vairāk nekā vienā valstī, 

ii) tie ir pastrādāti vienā valstī, bet to 

sagatavošanas, plānošanas, vadības vai 

kontroles būtiska daļa notiek citā valstī, 

ii) tie ir pastrādāti vienā valstī, bet to 

sagatavošanas, plānošanas, vadības vai 

kontroles būtiska daļa notiek citā valstī, 

iii) tie ir pastrādāti vienā valstī, bet tajos ir 

iesaistīts organizēts noziedzīgs grupējums, 

iii) tie ir pastrādāti vienā valstī, bet tajos ir 

iesaistīts organizēts noziedzīgs grupējums, 
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kas veic noziedzīgas darbības vairāk nekā 

vienā valstī, vai 

kas veic noziedzīgas darbības vairāk nekā 

vienā valstī, vai 

iv) tie ir pastrādāti vienā valstī, bet tiem ir 

būtiskas sekas citā valstī. 

iv) tie ir pastrādāti vienā valstī, bet tiem ir 

būtiskas sekas citā valstī. 

Or. en 

 

 

 


