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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τα δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους επιβατών (δεδομένα PNR) παρέχονται από 
τους επιβάτες, συλλέγονται από τους αερομεταφορείς και χρησιμοποιούνται στα συστήματα 
έκδοσης εισιτηρίων, κράτησης θέσεων και ελέγχου εισιτηρίων. Λόγω της εμπορικής τους 
φύσης, τα δεδομένα PNR περιέχουν αρκετά είδη πληροφοριών, από τα ονοματεπώνυμα, τις 
διευθύνσεις, τους αριθμούς διαβατηρίων και τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών μέχρι τα 
στοιχεία για άλλους επιβάτες, για τις διαδρομές και για τα ταξιδιωτικά πρακτορεία. 

Ενώ το Κοινοβούλιο επανέλαβε τη βούλησή του προωθήσει την αντιμετώπιση της 
τρομοκρατίας ως βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής εξωτερικής δράσης και να δεχθεί την 
εφαρμογή μιας βολονταριστικής πολιτικής στον τομέα της πρόληψης, τόνισε ταυτόχρονα την 
ανάγκη να υπάρξει μέριμνα για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και για τον 
πλήρη σεβασμό του ιδιωτικού απορρήτου των πολιτών της ΕΕ, σε συμφωνία με τις σχετικές 
ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τους σχετικούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς περί προστασίας 
των δεδομένων.

Η σύναψη συμφωνιών με τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία για την ανταλλαγή 
δεδομένων PNR προκάλεσε ανησυχίες ως προς τα όρια του πεδίου των σκοπούμενων 
ενεργειών, την καθορισμό γνωρισμάτων (profiling), τις προθεσμίες διατήρησης των 
δεδομένων και ως προς τον αναγκαίο και αναλογικό χαρακτήρα, αν και οι ανησυχίες αυτές 
βρήκαν ικανοποιητική λύση στην περίπτωση της Αυστραλίας. 

Σε πολλά ψηφίσματά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε την ανάγκη ευθυγράμμισης των 
συμφωνιών που συνάπτονται με τρίτες χώρες με ένα ειδικό πλαίσιο προστασίας αυτού του 
είδους των προσωπικών δεδομένων και της επεξεργασίας τους από υπηρεσίες επιφορτισμένες 
με την πρόληψη των τρομοκρατικών επιθέσεων και του οργανωμένου εγκλήματος, ώστε τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών στο θέμα του ιδιωτικού απορρήτου να μην 
παραβιάζονται και τα δεδομένα PNR να χρησιμοποιούνται μόνο για την εφαρμογή του νόμου 
και για λόγους ασφαλείας σε περιπτώσεις τρομοκρατικών επιθέσεων και διασυνοριακών
εγκλημάτων, να απαγορευθεί δε σε κάθε περίσταση η χρήση των δεδομένων PNR για 
εξόρυξη δεδομένων (data mining) και καθορισμό γνωρισμάτων (profiling).

Αν και η πρόταση οδηγίας παραδέχεται ότι υπάρχουν ορισμένα κενά ως προς αυτούς τους 
βασικούς στόχους που είχε θέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η συντάκτρια της παρούσας 
γνωμοδότησης προτίμησε να εστιάσει τις τροπολογίες της στα ζητήματα που συνδέονται 
άμεσα με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ώστε να συμβάλει στο 
έργο της αρμόδιας επιτροπής και όχι να το επικαλύψει.

Ειδικότερα, η συντάκτρια προσπάθησε να διασφαλίσει ότι οι στόχοι της οδηγίας δεν θα 
υπονομευθούν από διεθνείς συμφωνίες που θα ανέχονταν χαμηλότερες προδιαγραφές.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει 
στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του 
Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων της 25ης Μαρτίου 2011 και 
τη γνώμη 10/2011 της ομάδας εργασίας 
του άρθρου 29, η οποία εγκρίθηκε στις 5 
Απριλίου 2011, ειδικότερα όσον αφορά 
την αμφισβήτηση της αναγκαιότητας, της 
αναλογικότητας και του πεδίου 
εφαρμογής της πρότασης της Επιτροπής·

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν 
κάθε αναγκαίο μέτρο για να επιτρέψουν 
στους αερομεταφορείς την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων που υπέχουν σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να προβλέπουν κυρώσεις που να 
έχουν αποτελεσματικό, αναλογικό και 
αποτρεπτικό χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένων χρηματικών 
κυρώσεων, κατά εκείνων των 
αερομεταφορέων που παραλείπουν να 
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους 
σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων PNR. 
Σε περίπτωση επανειλημμένων σοβαρών 
παραβάσεων, ικανών να υπονομεύσουν 
τους βασικούς στόχους της παρούσας 

(17) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν 
κάθε αναγκαίο μέτρο για να επιτρέψουν 
στους αερομεταφορείς την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων που υπέχουν σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να προβλέπουν κυρώσεις που να 
έχουν αποτελεσματικό, αναλογικό και 
αποτρεπτικό χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένων χρηματικών 
κυρώσεων, κατά εκείνων των 
αερομεταφορέων που παραλείπουν να 
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους 
σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων PNR. 
Όμως, σε περιπτώσεις ανεπαρκούς 
τεχνικής δομής, η Επιτροπή οφείλει να 
εξετάζει εναλλακτικές λύσεις με τις 
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οδηγίας, οι συγκεκριμένες κυρώσεις 
μπορούν να συμπεριλαμβάνουν, σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, μέτρα όπως η 
ακινητοποίηση, κατάσχεση και δήμευση 
μέσων μεταφοράς ή η προσωρινή 
αναστολή ή ανάκληση της άδειας 
εκμετάλλευσης.

οποίες θα διασφαλίζεται η ομαλή 
λειτουργία της διεθνούς εναέριας 
κυκλοφορίας και θα αποφεύγεται η 
επιβολή ανόμοιων κυρώσεων από τα 
κράτη μέλη. Σε περίπτωση 
επανειλημμένων σοβαρών παραβάσεων, 
ικανών να υπονομεύσουν τους βασικούς 
στόχους της παρούσας οδηγίας, οι 
συγκεκριμένες κυρώσεις μπορούν να 
συμπεριλαμβάνουν, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, μέτρα όπως η ακινητοποίηση, 
κατάσχεση και δήμευση μέσων μεταφοράς 
ή η προσωρινή αναστολή ή ανάκληση της 
άδειας εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, τα δικαιώματα των προσώπων 
των οποίων τα δεδομένα PNR 
υποβάλλονται σε επεξεργασία, όπως το 
δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα 
διόρθωσης, διαγραφής και κλειδώματος 
των δεδομένων, καθώς και τα δικαιώματα 
αποζημίωσης και δικαστικής προσφυγής, 
θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την 
απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ.

(24) Λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, τα δικαιώματα των προσώπων 
των οποίων τα δεδομένα PNR 
υποβάλλονται σε επεξεργασία, όπως το 
δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα 
διόρθωσης, διαγραφής και κλειδώματος 
των δεδομένων, καθώς και τα δικαιώματα 
αποζημίωσης και δικαστικής προσφυγής, 
θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την 
απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ. Τα 
δικαιώματα αυτά θα πρέπει να ισχύουν εξ 
ίσου για τους πολίτες της Ένωσης και για 
τους υπηκόους τρίτων χωρών.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28α) Για λόγους ασφάλειας δικαίου και 
ομαλής εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 



PE483.826v02-00 6/12 AD\900029EL.doc

EL

και για να μην παραβλαφθούν οι σχέσεις 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μεταφορείς 
τρίτων χωρών και με τις χώρες 
νηολόγησής τους, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
οφείλει να εγκρίνει εύχρηστες 
μεταβατικές διατάξεις για την παροχή 
των δεδομένων PNR. Σε αυτό το πλαίσιο, 
η συμπερίληψη των εσωτερικών πτήσεων 
σε αυτή την πρώτη φάση, θα μπορούσε 
να προκαλέσει επιχειρησιακή 
υπερφόρτωση που με τη σειρά της θα 
οδηγούσε σε αναποτελεσματική εφαρμογή 
του συστήματος PNR.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32α) Οι διεθνείς συμφωνίες που συνάπτει 
η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουν να 
προβλέπουν εγγυήσεις συμβατές με τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) «σοβαρά εγκλήματα»: τα εγκλήματα 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 
της απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου, εφόσον τιμωρούνται, 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ενός κράτους 
μέλους, με στερητική της ελευθερίας ποινή 
ή στερητικό της ελευθερίας μέτρο 
ασφάλειας ανώτατης διάρκειας
τουλάχιστον τριών ετών· τα κράτη μέλη
μπορούν εντούτοις να αποκλείσουν εκείνα 
τα ήσσονος σημασίας αδικήματα για τα 
οποία, λαμβάνοντας υπόψη το αντίστοιχο 

η) «σοβαρά εγκλήματα»: τα εγκλήματα 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 
της απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ
του Συμβουλίου, εφόσον τιμωρούνται, 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ενός κράτους 
μέλους, με στερητική της ελευθερίας ποινή 
ή στερητικό της ελευθερίας μέτρο 
ασφάλειας ανώτατης διάρκειας
τουλάχιστον πέντε ετών· τα κράτη μέλη 
εντούτοις αποκλείουν εκείνα τα ήσσονος 
σημασίας αδικήματα για τα οποία, 
λαμβάνοντας υπόψη το αντίστοιχο 
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σύστημά τους ποινικής δικαιοσύνης, η 
επεξεργασία δεδομένων PNR σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία δεν θα συμφωνούσε 
με την αρχή της αναλογικότητας·

σύστημά τους ποινικής δικαιοσύνης, η 
επεξεργασία δεδομένων PNR σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία δεν θα συμφωνούσε 
με την αρχή της αναλογικότητας·

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) «σοβαρό διεθνικό έγκλημα»: τα 
εγκλήματα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, 
που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 
2 της απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου, εφόσον τιμωρούνται, 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ενός κράτους 
μέλους, με στερητική της ελευθερίας ποινή 
ή στερητικό της ελευθερίας μέτρο 
ασφάλειας ανώτατης διάρκειας 
τουλάχιστον τριών ετών, και εάν: 

θ) «σοβαρό διεθνικό έγκλημα»: τα 
εγκλήματα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, 
που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 
2 της απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου, εφόσον τιμωρούνται, 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ενός κράτους 
μέλους, με στερητική της ελευθερίας ποινή 
ή στερητικό της ελευθερίας μέτρο 
ασφάλειας ανώτατης διάρκειας 
τουλάχιστον πέντε ετών, και εάν: 

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η μονάδα στοιχείων επιβατών ενός 
κράτους μέλους διαβιβάζει τα δεδομένα 
PNR ή τα αποτελέσματα επεξεργασίας των 
δεδομένων PNR των προσώπων που έχουν 
ταυτοποιηθεί σύμφωνα με τα σημεία α) και 
β) της παραγράφου 2 για περαιτέρω 
εξέταση στις σχετικές αρμόδιες αρχές του 
ίδιου κράτους μέλους. Αυτές οι 
διαβιβάσεις πραγματοποιούνται κατά 
περίπτωση.

4. Η μονάδα στοιχείων επιβατών ενός 
κράτους μέλους ή μιας ομάδας κρατών 
μελών διαβιβάζει τα δεδομένα PNR ή τα 
αποτελέσματα επεξεργασίας των 
δεδομένων PNR των προσώπων που έχουν 
ταυτοποιηθεί σύμφωνα με τα σημεία α) και 
β) της παραγράφου 2 για περαιτέρω 
εξέταση στις σχετικές αρμόδιες αρχές του 
ίδιου κράτους μέλους. Αυτές οι 
διαβιβάσεις πραγματοποιούνται κατά 
περίπτωση.
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Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η μονάδα στοιχείων επιβατών ενός 
κράτους μέλους έχει το δικαίωμα να 
ζητήσει, κατά περίπτωση, από την 
αντίστοιχη μονάδα οποιουδήποτε άλλου 
κράτους μέλους να της γνωστοποιήσει 
δεδομένα PNR που διατηρεί στη βάση 
δεδομένων της σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 2 καθώς επίσης, κατά 
περίπτωση, το αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας δεδομένων PNR. Η μονάδα 
στοιχείων επιβατών μπορεί να ζητήσει 
πρόσβαση σε συγκεκριμένα δεδομένα PNR 
που διατηρούνται από τη μονάδα 
στοιχείων επιβατών κάποιου άλλου 
κράτους μέλους, στο σύνολό τους και 
χωρίς καλυμμένα πεδία, μόνο σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, προκειμένου να 
αντιμετωπίσει συγκεκριμένη απειλή ή να 
προβεί σε συγκεκριμένη έρευνα ή δίωξη 
που έχει σχέση με τρομοκρατικό ή άλλο 
σοβαρό έγκλημα.

3. 3. Η μονάδα στοιχείων επιβατών ενός 
κράτους μέλους ή μιας ομάδας κρατών 
μελών έχει το δικαίωμα να ζητήσει, κατά 
περίπτωση, από την αντίστοιχη μονάδα 
κάποιου άλλου κράτους μέλους να της 
γνωστοποιήσει δεδομένα PNR που 
διατηρεί στη βάση δεδομένων της 
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 
καθώς επίσης, κατά περίπτωση, το 
αποτέλεσμα της επεξεργασίας δεδομένων 
PNR. Η μονάδα στοιχείων επιβατών 
μπορεί να ζητήσει πρόσβαση σε 
συγκεκριμένα δεδομένα PNR που 
διατηρούνται από τη μονάδα στοιχείων 
επιβατών κάποιου άλλου κράτους μέλους, 
στο σύνολό τους και χωρίς καλυμμένα 
πεδία, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
προκειμένου να αντιμετωπίσει 
συγκεκριμένη απειλή ή να προβεί σε 
συγκεκριμένη έρευνα ή δίωξη που έχει 
σχέση με τρομοκρατικό ή άλλο σοβαρό 
έγκλημα.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένα κράτος μέλος μπορεί να διαβιβάσει 
δεδομένα PNR και το αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας δεδομένων PNR σε τρίτη 
χώρα μόνο κατά περίπτωση και εφόσον:

Ένα κράτος μέλος μπορεί να διαβιβάσει 
δεδομένα PNR και το αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας δεδομένων PNR σε τρίτη 
χώρα μόνο κατά περίπτωση και εφόσον:

-α) η Ένωση έχει συνάψει διεθνή 
συμφωνία με την τρίτη χώρα ή είναι 
συμβαλλόμενο μέρος, μαζί με την τρίτη 
χώρα, σε διεθνή σύμβαση που παρέχει 
εγγυήσεις συμβατές με τις απαιτήσεις της 
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παρούσας οδηγίας,
-β) η συγκεκριμένη διεθνής συμφωνία 
προβλέπει, ή η τρίτη χώρα συμφωνεί 
ρητά, να διαβιβάζονται τα δεδομένα σε 
άλλη τρίτη χώρα, εφόσον:
(i) η τρίτη χώρα έχει αιτιολογήσει την 
ανάγκη διαβίβασης των δεδομένων για 
τους διευκρινιζόμενους στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας, 
(ii) οι παρεχόμενες από τη χώρα 
προορισμού εγγυήσεις είναι συμβατές με 
τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, 
(iii) το κράτος μέλος έχει δώσει την 
προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή του·

α) πληρούνται οι προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 13 της απόφασης-
πλαισίου 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου,

α) πληρούνται οι προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 13 της απόφασης-
πλαισίου 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου,

β) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τους 
σκοπούς της παρούσας οδηγίας που 
εξειδικεύονται στο άρθρο 1 παράγραφος 
2, και
γ) η τρίτη χώρα συμφωνεί να διαβιβάσει 
δεδομένα σε άλλη τρίτη χώρα μόνον 
εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για τους 
σκοπούς της οδηγίας που εξειδικεύονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 2 και μόνο με 
τη ρητή έγκριση του κράτους μέλους.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προβαίνει σε επανεξέταση της 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και 
υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός 
τεσσάρων ετών από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο άρθρο 15, παράγραφος 1.
Αυτή η επανεξέταση καλύπτει όλα τα 
στοιχεία της παρούσας οδηγίας και δίνει 

β) προβαίνει σε επανεξέταση της 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και 
υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός 
τεσσάρων ετών από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο άρθρο 15, παράγραφος 1.
Αυτή η επανεξέταση καλύπτει όλα τα 
στοιχεία της παρούσας οδηγίας και δίνει 
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ιδιαίτερη προσοχή στη συμμόρφωση με το 
επίπεδο προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, τη διάρκεια 
διατήρησης των δεδομένων και την 
ποιότητα των αξιολογήσεων.
Περιλαμβάνει επίσης στατιστικές που 
συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 18.

ιδιαίτερη προσοχή στη συμμόρφωση με το 
επίπεδο προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ακόμη και σε 
περιπτώσεις διαβίβασης δεδομένων σε 
τρίτες χώρες, τη διάρκεια διατήρησης των 
δεδομένων και την ποιότητα των 
αξιολογήσεων. Περιλαμβάνει επίσης
επισκόπηση των μεταβατικών διατάξεων 
του άρθρου 16 και συμβουλές για 
οιαδήποτε προβλήματα σχετικά με την 
παροχή δεδομένων PNR από τους 
αερομεταφορείς με τη μέθοδο της 
προώθησης (push method), 
συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων 
στους μεταφορείς τρίτων χωρών και στις 
χώρες νηολόγησής τους, και στατιστικές 
που συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 18.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προετοιμάζουν σειρά 
στατιστικών πληροφοριών για τα δεδομένα 
PNR που ανακοινώνονται στις μονάδες 
στοιχείων επιβατών. Αυτές οι στατιστικές 
καλύπτουν τουλάχιστον, ανά 
αερομεταφορέα και ανά προορισμό, τον 
αριθμό ταυτοποιήσεων όλων των 
προσώπων που μπορούν να εμπλέκονται 
σε τρομοκρατικό ή άλλο σοβαρό έγκλημα 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 και 
τον αριθμό των επακόλουθων μέτρων 
επιβολής του νόμου για τα οποία 
απαιτήθηκε η χρήση δεδομένων PNR.

1. Τα κράτη μέλη προετοιμάζουν σειρά 
στατιστικών πληροφοριών για τα δεδομένα 
PNR που ανακοινώνονται στις μονάδες 
στοιχείων επιβατών. Αυτές οι στατιστικές 
καλύπτουν τουλάχιστον, ανά 
αερομεταφορέα και ανά προορισμό, τον 
αριθμό ταυτοποιήσεων όλων των 
προσώπων που μπορούν να εμπλέκονται 
σε τρομοκρατικό ή άλλο σοβαρό έγκλημα 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 και 
τον αριθμό των επακόλουθων μέτρων 
επιβολής του νόμου για τα οποία 
απαιτήθηκε η χρήση δεδομένων PNR και 
τον αριθμό περιπτώσεων ανά χώρα και 
ανά σκοπό, κατά την έννοια του άρθρου 1 
παράγραφος 2, στις οποίες 
διαβιβάσθηκαν δεδομένα σε τρίτες χώρες 
δυνάμει του άρθρου 8.
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Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Κατά τη σύναψη διμερών συμφωνιών 
με τρίτες χώρες ή πολυμερών συμβάσεων 
που επιβάλλουν υποχρεώσεις και 
δεσμεύσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
διασφαλίζει ότι οι συμφωνίες αυτές 
παρέχουν εγγυήσεις συμβατές με τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.
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