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Χρήση των δεδομένων που περιέχονται στους φακέλους επιβατών (PNR 

ΕΕ) ***I 

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Απριλίου 2016 σχετικά 

με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 

αφορά τη χρήση των δεδομένων που περιέχονται στους φακέλους επιβατών (δεδομένα 

PNR) για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων 

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

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο (COM(2011)0032), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 82 παράγραφος 1 δεύτερο 

εδάφιο στοιχείο δ) και το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 

από την Επιτροπή (C7-0039/2011), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τις εισηγήσεις που υποβλήθηκαν από τη Βουλγαρική Εθνοσυνέλευση, 

τη Γερουσία της Τσεχικής Δημοκρατίας, το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, τη 

Γερουσία της Ιταλικής Δημοκρατίας, την Άνω Βουλή του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, 

το Εθνικό Συμβούλιο της Δημοκρατίας της Αυστρίας, το Κοινοβούλιο της 

Πορτογαλικής Δημοκρατίας και τη Γερουσία της Δημοκρατίας της Ρουμανίας επί του 

σχεδίου νομοθετικής πράξης, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 

5ης Μαΐου 20111, 

                                                 
1  ΕΕ C 218 της 23.7.2011, σ. 107. 



 

 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, της 

25ης Μαρτίου 20111, 

– έχοντας υπόψη την από 8 Απριλίου 2014 απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-293/12 και C-594/12 Digital Rights 

Ireland και Seitlinger και άλλοι2, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών3, 

– έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 7ης 

Δεκεμβρίου 2015, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το 

άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 59 και 188 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 

Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων 

και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0150/2013), 

– έχοντας υπόψη την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 18ης Σεπτεμβρίου 

2014 σχετικά με εκκρεμή ζητήματα από την έβδομη κοινοβουλευτική περίοδο, 

– έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης 

και Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών 

Υποθέσεων και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0248/2015), 

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω· 

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 

επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο· 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 

στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια. 

                                                 
1  ΕΕ C 181 της 22.6.2011, σ. 24. 
2  Απόφαση του Δικαστηρίου, της 8ης Απριλίου 2014, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις 

C-293/12 και C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd και Michael Seitlinger και άλλοι, 

ECLI:EU:C:2014:238. 
3  ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31. 



 

 

P8_TC1-COD(2011)0023 

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 

14 Απριλίου 2016 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2016/... του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρήση των δεδομένων που περιέχονται 

στις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR) για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση 

και δίωξη τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων 

 

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του 

Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία (ΕΕ) 2016/681.) 


