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 Využívání údajů jmenné evidence cestujících (EU-PNR) 

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

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Údaje jmenné evidence cestujících 

předávané leteckými dopravci podle článku 

6 týkající se mezinárodních letů, které 

přistávají nebo odlétají z území členského 

státu jsou shromažďovány složkou pro 

informace o cestujících daného členského 

státu. V případě, že údaje jmenné evidence 

cestujících obsahují údaje nad rámec toho, 

co je uvedeno v příloze, složka pro 

informace o cestujících tyto údaje ihned po 

obdržení vymaže. 

1. Údaje jmenné evidence cestujících 

předávané leteckými dopravci podle článku 

6 týkající se mezinárodních letů, které 

přistávají nebo odlétají z území členského 

státu jsou shromažďovány složkou pro 

informace o cestujících daného členského 

státu. Členské státy přijmou nezbytná 

opatření, která zajistí, aby jejich složka 

pro informace o cestujících mohla 

vyžadovat od leteckých dopravců 

v souladu s článkem 6, aby: 

 a) předávali („dodávali“) všechny údaje ze 

jmenné evidence cestujících o všech 

cestujících, kteří přilétají do daného 

členského státu nebo z něj odlétají, 

v anonymizovaném formátu; 

 b) předávali („dodávali“) specifické údaje 

ze jmenné evidence cestujících pro 

jednotlivé osoby, přičemž budou 

poskytnuty jméno, kontaktní údaje nebo 

informace o způsobu placení, jako údaje, 

které jsou v konkrétním případě spojené 

s prevencí, odhalováním, vyšetřováním 

nebo stíháním teroristického trestného 

činu nebo specifické závažné nadnárodní 

trestné činnosti; 

 c) předávali („dodávali“) údaje ze jmenné 

evidence cestujících v případě všech 

cestujících na konkrétních letech, kdy 

z posouzení rizika provedeného složkou 
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pro informace o cestujících vyplývá 

vysoké konkrétní riziko, že těmito lety 

cestují osoby spojené s prevencí, 

odhalováním, vyšetřováním nebo stíháním 

teroristického trestného činu nebo 

specifické závažné nadnárodní trestné 

činnosti. 

 Zpracování údajů jmenné evidence 

cestujících může povolit pouze příslušný 

soud členského státu na základě žádosti 

složky pro informace o cestujících. Pouze 

v naléhavých případech („periculum in 

mora“), zejména je-li třeba naléhavě 

odvrátit závažné dopady na život, svobodu 

nebo fyzickou integritu osob, může 

zpracování nařídit samotná složka pro 

informace o cestujících s tím, že soud 

musí takový postup do 48 hodin 

přezkoumat. 

 V případě, že údaje jmenné evidence 

cestujících předávané leteckými dopravci 

obsahují údaje neuvedené v příloze I, 

složka pro informace o cestujících tyto 

údaje po obdržení ihned a trvale vymaže. 

Or. en 

 

 


