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11.4.2016 A8-0248/56 

Amendamentul  56 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini,  

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0248/2015 

Timothy Kirkhope 

 Utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (UE PNR) 

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

Propunere de directivă 

Considerentul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) În vederea prevenirii, depistării, 

cercetării și prelucrării infracțiunilor de 

terorism și a infracțiunilor grave, este prin 

urmare esențial ca toate statele membre să 

introducă dispoziții care să stabilească 

obligații pentru transportatorii aerieni care 

operează zboruri internaționale spre sau 

dinspre teritoriul statelor membre ale 

Uniunii Europene. 

(10) În vederea prevenirii, depistării, 

cercetării și prelucrării infracțiunilor de 

terorism și a infracțiunilor grave, este prin 

urmare esențial ca toate statele membre să 

introducă dispoziții care să stabilească 

obligații pentru transportatorii aerieni care 

operează zboruri în afara UE de a 

transfera toate datele PNR și datele 

privind informațiile prealabile referitoare 

la pasageri (API) culese. Aceste dispoziții 

nu ar trebui să aducă atingere Directivei 

2004/82/CE a Consiliului din 29 aprilie 

2004 privind obligația operatorilor de 

transport de a comunica datele privind 

pasagerii. 

Or. en 

Justificare 
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11.4.2016 A8-0248/57 

Amendamentul  57 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini,  

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0248/2015 

Timothy Kirkhope 

 Utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (UE PNR) 

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

Propunere de directivă 

Considerentul 32 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(32) În special, domeniul de aplicare a 

directivei este cât de limitat posibil: acesta 

permite păstrarea datelor PNR pentru o 

perioadă care nu depășește 5 ani, după care 

datele trebuie șterse, datelor trebuie să li se 

dea un caracter anonim după o perioadă 

foarte scurtă, colectarea și utilizarea datelor 

sensibile este interzisă. În vederea 

garantării eficacității și a unui nivel ridicat 

de protecție, statele membre sunt obligate 

să asigure că o autoritate de supraveghere 

națională independentă este responsabilă 

de consiliere și de controlul modului de 

prelucrare a datelor PNR. Fiecare 

prelucrare de date PNR trebuie să fie luată 

într-o evidență sau documentată în scopul 

verificării legalității prelucrării datelor, 

autocontrolului și garantării integrității și 

securității adecvate a prelucrării datelor. 

De asemenea, statele membre trebuie să se 

asigure că pasagerilor le sunt oferite 

informații clare și precise cu privire la 

colectarea datelor PNR și cu privire la 

drepturile lor. 

(32) În special, domeniul de aplicare a 

directivei este cât de limitat posibil: acesta 

permite păstrarea datelor PNR pentru o 

perioadă care nu depășește 12 luni, după 

care datele trebuie șterse, datelor trebuie să 

li se dea un caracter anonim după o 

perioadă foarte scurtă, colectarea și 

utilizarea datelor sensibile este interzisă. În 

vederea garantării eficacității și a unui 

nivel ridicat de protecție, statele membre 

sunt obligate să asigure că o autoritate de 

supraveghere națională independentă este 

responsabilă de consiliere și de controlul 

modului de prelucrare a datelor PNR. 

Fiecare prelucrare de date PNR trebuie să 

fie luată într-o evidență sau documentată în 

scopul verificării legalității prelucrării 

datelor, autocontrolului și garantării 

integrității și securității adecvate a 

prelucrării datelor. De asemenea, statele 

membre trebuie să se asigure că pasagerilor 

le sunt oferite informații clare și precise cu 

privire la colectarea datelor PNR și cu 

privire la drepturile lor. 

Or. en 

Justificare 
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11.4.2016 A8-0248/58 

Amendamentul  58 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini,  

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0248/2015 

Timothy Kirkhope 

 Utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (UE PNR) 

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

Propunere de directivă 

Articolul 2 – paragraful 1 – litera i 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(i) „infracțiuni grave transfrontaliere” 

înseamnă infracțiunile prevăzute de 

legislația națională și menționate la 

articolul 2 alineatul (2) din Decizia-cadru 

2002/584/JAI, dacă se pedepsesc cu 

închisoarea sau cu o măsură de siguranță 

privativă de libertate pe o perioadă maximă 

de cel puțin trei ani în baza legislației 

naționale și în cazul în care: 

(i) „infracțiuni grave transnaționale” 

înseamnă următoarele infracțiuni 

prevăzute de legislația națională: traficul 

de persoane astfel cum este definit la 

articolul 2 din Directiva 2011/36/UE din 5 

aprilie 2011 privind prevenirea și 

combaterea traficului de persoane și 

protejarea victimelor acestuia, traficul 

ilicit de droguri astfel cum este definit la 

articolul 2 din Decizia-cadru 

2004/757/JAI a Consiliului din 25 

octombrie 2004 de stabilire a dispozițiilor 

minime privind elementele constitutive ale 

infracțiunilor și sancțiunile aplicabile în 

domeniul traficului ilicit de droguri și 

traficul ilicit de arme, muniții și materiale 

explozibile, astfel cum este definit la 

articolul 2b din Directiva 2008/51/CE din 

21 mai 2008 privind controlul 

achiziționării și al deținerii de arme, dacă 

se pedepsesc cu închisoarea sau cu o 

măsură de siguranță privativă de libertate 

pe o perioadă maximă de cel puțin trei ani 

în baza legislației naționale și în cazul în 

care: 

(i) acestea sunt săvârșite în mai multe state; (i) acestea sunt săvârșite în mai multe state; 

(ii) acestea sunt săvârșite într-un singur 

stat, dar o parte importantă a pregătirii, 

planificării, orchestrării sau controlului lor 

are loc în alt stat; 

(ii) acestea sunt săvârșite într-un singur 

stat, dar o parte importantă a pregătirii, 

planificării, orchestrării sau controlului lor 

are loc în alt stat; 
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(iii) acestea sunt săvârșite într-un stat, dar 

implică un grup de criminalitate organizată 

care este implicat în activități infracționale 

în mai multe state; sau 

(iii) acestea sunt săvârșite într-un stat, dar 

implică un grup de criminalitate organizată 

care este implicat în activități infracționale 

în mai multe state; sau 

(iv) acestea sunt săvârșite într-un stat, dar 

produc efecte importante în alt stat. 

(iv) acestea sunt săvârșite într-un stat, dar 

produc efecte importante în alt stat. 

Or. en 

Justificare 

 


