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11.4.2016 A8-0248/56 

Predlog spremembe  56 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0248/2015 

Timothy Kirkhope 

Uporaba podatkov iz evidence podatkov o potnikih 

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

Predlog direktive 

Uvodna izjava 10 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Za preprečevanje, odkrivanje, 

preiskovanje in pregon terorističnih in 

hudih kaznivih dejanj je zato bistveno, da 

vse države članice uzakonijo določbe o 

obveznostih letalskih prevoznikov, ki 

opravljajo lete na ozemlje ali z ozemlja 

držav članic Evropske unije. 

(10) Za preprečevanje, odkrivanje, 

preiskovanje in pregon terorističnih in 

hudih kaznivih dejanj je zato bistveno, da 

vse države članice uzakonijo določbe o 

obveznostih letalskih prevoznikov, ki 

opravljajo lete izven EU, da prenesejo vse 

zbrane podatke PNR in API. Ti predpisi 

ne bi smeli posegati v Direktivo Sveta 

2004/82/ES z dne 29. aprila 2004 o 

obveznosti prevoznikov, da sporočajo 

podatke o potnikih. 

Or. en 
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11.4.2016 A8-0248/57 

Predlog spremembe  57 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0248/2015 

Timothy Kirkhope 

Uporaba podatkov iz evidence podatkov o potnikih 

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

Predlog direktive 

Uvodna izjava 32 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(32) Zlasti je kar najbolj omejeno področje 

uporabe Direktive, ki dovoljuje hrambo 

podatkov PNR v obdobju največ 5 let, po 

preteku katerega je podatke treba izbrisati, 

podatke je treba anonimizirati po zelo 

kratkem obdobju hrambe, zbiranje in 

uporaba občutljivih podatkov pa sta 

prepovedana. Zaradi zagotavljanja 

učinkovitosti in visoke ravni varstva 

podatkov morajo države članice zagotoviti, 

da je za svetovanje o načinu obdelave 

podatkov PNR in njegovem spremljanju 

pristojen neodvisni nacionalni nadzorni 

organ. Zapisati ali dokumentirati je treba 

vsako obdelavo podatkov PNR zaradi 

preverjanja zakonitosti obdelave podatkov, 

notranjega spremljanja in zagotavljanja 

pravilne celovitosti podatkov ter varnosti 

njihove obdelave. Države članice morajo 

tudi zagotoviti, da so potniki jasno in 

natančno obveščeni o zbiranju 

podatkov PNR in svojih pravicah. 

(32) Zlasti je kar najbolj omejeno področje 

uporabe Direktive, ki dovoljuje hrambo 

podatkov PNR v obdobju največ 12 

mesecev, po preteku katerega je podatke 

treba izbrisati, podatke je treba 

anonimizirati po zelo kratkem obdobju 

hrambe, zbiranje in uporaba občutljivih 

podatkov pa sta prepovedana. Zaradi 

zagotavljanja učinkovitosti in visoke ravni 

varstva podatkov morajo države članice 

zagotoviti, da je za svetovanje o načinu 

obdelave podatkov PNR in njegovem 

spremljanju pristojen neodvisni nacionalni 

nadzorni organ. Zapisati ali dokumentirati 

je treba vsako obdelavo podatkov PNR 

zaradi preverjanja zakonitosti obdelave 

podatkov, notranjega spremljanja in 

zagotavljanja pravilne celovitosti podatkov 

ter varnosti njihove obdelave. Države 

članice morajo tudi zagotoviti, da so 

potniki jasno in natančno obveščeni o 

zbiranju podatkov PNR in svojih pravicah. 

Or. en 
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11.4.2016 A8-0248/58 

Predlog spremembe  58 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0248/2015 

Timothy Kirkhope 

Uporaba podatkov iz evidence podatkov o potnikih 

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

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 - točka i 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(i) „hudo mednarodno kaznivo dejanje“ 

pomeni kaznivo dejanje po nacionalnem 

pravu iz člena 2(2) Okvirnega sklepa 

Sveta2002/584/PNZ, če se kaznuje z 

zaporno kaznijo ali ukrepom, vezanim na 

odvzem prostosti, do najmanj treh let po 

nacionalni zakonodaji države članice, in 

če: 

(i) „hudo mednarodno kaznivo dejanje“ 

pomeni naslednja kazniva dejanja po 

nacionalnem pravu: trgovino z ljudmi, kot 

je opredeljena v členu 2 Direktive 

2011/36/EU z dne 5. aprila 2011 o 

preprečevanju trgovine z ljudmi in boju 

proti njej ter zaščiti njenih žrtev; 

nedovoljen promet s prepovedanimi 

drogami, kot je opredeljen v členu 2 

Okvirnega sklepa Sveta 2004/757/PNZ z 

dne 25. oktobra 2004 o opredelitvi 

minimalnih določb glede elementov 

kaznivih dejanj in kazni na področju 

nedovoljenega prometa s prepovedanimi 

drogami; ter nedovoljeno trgovino z 

orožjem, strelivom in eksplozivi, kot je 

opredeljena v členu 2b Direktive Sveta 

2008/51/ES z dne 21. maja 2008 o 

nadzoru nabave in posedovanja orožja če 

se kaznujejo z zaporno kaznijo ali 

ukrepom, vezanim na odvzem prostosti, do 

najmanj treh let po nacionalni zakonodaji 

države članice, in če: 

(i) je storjeno v več kot eni državi; (i) so storjena v več kot eni državi; 

(ii) je storjeno v eni državi, vendar pa se 

znaten del njegove priprave, načrtovanja, 

usmerjanja ali nadzora izvaja v drugi 

državi; 

(ii) so storjena v eni državi, vendar pa se 

znaten del njihove priprave, načrtovanja, 

usmerjanja ali nadzora izvaja v drugi 

državi; 

(iii) je storjeno v eni državi, vendar pa pri (iii) so storjena v eni državi, vendar pa pri 
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njem sodeluje organizirana kriminalna 

združba, ki izvaja kriminalne dejavnosti v 

več kot eni državi; ali 

njih sodeluje organizirana kriminalna 

združba, ki izvaja kriminalne dejavnosti v 

več kot eni državi; ali 

(iv) je storjeno v eni državi, vendar pa ima 

precejšnje učinke v drugi državi. 

(iv) so storjena v eni državi, vendar pa 

imajo precejšnje učinke v drugi državi. 

Or. en 

 

 


