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ĪSS PAMATOJUMS

Pasažieru datu reģistram (PDR) paredzētos datus sniedz pasažieri, savukārt gaisa pārvadātāji 
tos vāc un izmanto savās biļešu iegādes, rezervēšanas un reģistrācijas sistēmās. PDR tā 
komerciālā rakstura dēļ satur vairāku veidu informāciju, ietverot vārdus, adreses, pasu 
numurus un informāciju par kredītkartēm, kā arī informāciju par citiem pasažieriem, ceļojumu 
maršrutiem un ceļojumu aģentiem.

Parlaments, atkārtoti apliecinot apņemšanos cīņu pret terorismu izvirzīt par ES ārējās darbības 
galveno elementu un īstenot proaktīvu novēršanas politiku, ir arī uzsvēris vajadzību aizsargāt 
pamattiesības un nodrošināt ES pilsoņu privātuma ievērošanu atbilstīgi attiecīgajiem ES datu 
aizsardzības standartiem un normām.

Noslēdzot nolīgumus ar ASV, Kanādu un Austrāliju par apmaiņu ar PDR datiem, ir radušās 
bažas par mērķa ierobežojumu, profilu izstrādi, datu glabāšanas termiņiem un nepieciešamību 
un proporcionalitāti, lai gan šīs bažas ir pienācīgi novērstas nolīgumā ar Austrāliju.

Eiropas Parlaments vairākās rezolūcijās ir uzsvēris vajadzību nodrošināt, ka trešo valstu 
nolīgumi atbilst īpašajam regulējumam par šāda veida personas datu aizsardzību un apstrādi 
aģentūrās, kuras atbild par teroristu uzbrukumu un organizētās noziedzības novēršanu, lai 
nodrošinātu, ka netiek pārkāptas pilsoņu pamattiesības uz privātumu un ka PDR datus 
izmanto vienīgi tiesībaizsardzības un drošības mērķiem teroristu nodarījumu un pārrobežu 
noziegumu gadījumos, kā arī lai jebkādos apstākļos aizliegtu PDR izmantošanu datu 
iegūšanai un profilu izstrādei.

Lai gan attiecībā uz šiem Eiropas Parlamenta izvirzītajiem pamatmērķiem direktīvas projektā 
ir konstatēti vairāki trūkumi, referente iesniegtajos grozījumos galveno uzmanību ir pievērsusi 
tiem aspektiem, kas tieši saistīti ar Ārlietu komitejas kompetenci un papildinās atbildīgās 
komitejas darbu, to nedublējot.

Referente jo īpaši ir centusies nodrošināt, lai šīs direktīvas mērķus neietekmētu starptautiskie 
nolīgumi, kuri pieļautu zemākus standartus.
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GROZĪJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju 
ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
6.a atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) ņemot vērā Datu aizsardzības 
uzraudzītāja 2011. gada 25. marta 
atzinumu un ar 29. pantu izveidotās 
Darba grupas 2011. gada 5. aprīlī 
pieņemto atzinumu Nr. 10/2011, un jo 
īpaši šaubas, ko Darba grupa izteikusi par 
Komisijas priekšlikuma vajadzību, 
proporcionalitāti un darbības jomu,

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Dalībvalstīm būtu jāveic visi 
nepieciešamie pasākumi, lai gaisa 
pārvadātāji varētu izpildīt savus 
pienākumus, kurus paredz šī direktīva. 
Dalībvalstīm būtu jāparedz preventīvi, 
efektīvi un samērīgi sodi, tostarp naudas 
sodi, tiem gaisa pārvadātajiem, kas nepilda 
savus pienākumus attiecībā uz PDR datu 
nosūtīšanu. Atkārtotu nopietnu pārkāpumu 
gadījumā, kas var ietekmēt šīs direktīvas 
pamatmērķus, šajos sodos izņēmuma 
gadījumos var ietvert tādus pasākumus kā 
transporta līdzekļa kustības aizliegums, 
transporta līdzekļa aizturēšana un 
konfiskācija vai darbības atļaujas pagaidu
apturēšana vai atsaukšana.

(17) Dalībvalstīm būtu jāveic visi 
nepieciešamie pasākumi, lai gaisa 
pārvadātāji varētu izpildīt savus 
pienākumus, kurus paredz šī direktīva. 
Dalībvalstīm būtu jāparedz preventīvi, 
efektīvi un samērīgi sodi, tostarp naudas 
sodi, tiem gaisa pārvadātajiem, kas nepilda 
savus pienākumus attiecībā uz PDR datu 
nosūtīšanu. Tomēr neatbilstīgas tehniskās 
struktūras gadījumos Komisijai būtu 
jāapsver iespējas, kas nodrošina 
netraucētu starptautiskās gaisa satiksmes 
darbību un novērš to, ka atsevišķas 
dalībvalstis piemēro nesamērīgas 
sankcijas. Atkārtotu nopietnu pārkāpumu 
gadījumā, kas var ietekmēt šīs direktīvas 
pamatmērķus, šajos sodos izņēmuma 
gadījumos var ietvert tādus pasākumus kā 
transporta līdzekļa kustības aizliegums, 
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transporta līdzekļa aizturēšana un 
konfiskācija vai darbības atļaujas pagaidu 
apturēšana vai atsaukšana.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Ņemot vērā tiesības uz personas datu 
aizsardzību, datu subjektu tiesībām uz viņu 
PDR datu apstrādi, piemēram, tiesībām uz 
piekļuvi, tiesības uz labošanu, dzēšanu un 
bloķēšanu, kā arī tiesībām uz kompensāciju 
un tiesību aizsardzību tiesā, būtu jāsaskan 
ar Pamatlēmumu 2008/977/TI.

(24) Ņemot vērā tiesības uz personas datu 
aizsardzību, datu subjektu tiesībām uz viņu 
PDR datu apstrādi, piemēram, tiesībām uz 
piekļuvi, tiesības uz labošanu, dzēšanu un 
bloķēšanu, kā arī tiesībām uz kompensāciju 
un tiesību aizsardzību tiesā, būtu jāsaskan 
ar Pamatlēmumu 2008/977/TI. Šīs tiesības 
vienādi būtu jāattiecina uz Savienības 
pilsoņiem un trešo valstu 
valstspiederīgajiem.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a) Lai nodrošinātu juridisko noteiktību 
un šīs direktīvas netraucētu īstenošanu, 
kā arī novērstu Savienības attiecību 
pasliktināšanos ar trešo valstu 
pārvadātājiem un to karoga valstīm, ir 
būtiski, lai Savienība pieņemtu 
realizējamus pārejas noteikumus par PDR 
datu sniegšanu. Šajā sakarībā iekšējo 
lidojumu iekļaušana šajā pirmajā posmā 
varētu radīt darbības pārslodzi, kā 
rezultātā PDR shēma tiktu īstenota 
neefektīvi.
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Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
32.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32a) Starptautiskajos nolīgumos, kas 
Savienībai ir jānoslēdz, būtu jāparedz 
garantijas, kas atbilst šīs direktīvas 
prasībām.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – h punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) „smagi noziegumi” ir valstu tiesību 
aktos noteikti nodarījumi, kas minēti 
Pamatlēmuma 2002/584/TI 2. panta 
2. punktā, ja par tiem saskaņā ar dalībvalsts 
tiesību aktiem var piemērot brīvības 
atņemšanas sodu vai ar brīvības atņemšanu 
saistītu drošības līdzekli, kura maksimālais 
ilgums ir vismaz trīs gadi, tomēr 
dalībvalstis var izslēgt tādus mazāk 
smagus nodarījumus, attiecībā uz kuriem, 
ņemot vērā attiecīgās dalībvalsts 
krimināltiesību sistēmu, PDR datu apstrāde 
saskaņā ar šo direktīvu neatbilstu 
samērīguma principam;

h) „smagi noziegumi” ir valstu tiesību 
aktos noteikti nodarījumi, kas minēti 
Pamatlēmuma 2002/584/TI 2. panta 
2. punktā, ja par tiem saskaņā ar dalībvalsts 
tiesību aktiem var piemērot brīvības 
atņemšanas sodu vai ar brīvības atņemšanu 
saistītu drošības līdzekli, kura maksimālais 
ilgums ir vismaz pieci gadi, tomēr 
dalībvalstis izslēdz tādus nodarījumus, 
attiecībā uz kuriem, ņemot vērā attiecīgās 
dalībvalsts krimināltiesību sistēmu, PDR 
datu apstrāde saskaņā ar šo direktīvu 
neatbilstu samērīguma principam;

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) „smagi starptautiski noziegumi” ir valstu 
tiesību aktos noteikti nodarījumi, kas 
minēti Pamatlēmuma 2002/584/TI 2. panta 
2. punktā, ja par tiem saskaņā ar dalībvalsts 
tiesību aktiem var piemērot brīvības 

i) „smagi starptautiski noziegumi” ir valstu 
tiesību aktos noteikti nodarījumi, kas 
minēti Pamatlēmuma 2002/584/TI 2. panta 
2. punktā, ja par tiem saskaņā ar dalībvalsts 
tiesību aktiem var piemērot brīvības 
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atņemšanas sodu vai ar brīvības atņemšanu 
saistītu drošības līdzekli, kura maksimālais 
ilgums ir vismaz trīs gadi, un ja 

atņemšanas sodu vai ar brīvības atņemšanu 
saistītu drošības līdzekli, kura maksimālais 
ilgums ir vismaz pieci gadi, un ja 

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalsts Pasažieru informācijas 
nodaļa saskaņā ar 2. punkta a) un 
b) apakšpunktiem identificēto personu 
PDR datus vai minēto PDR datu apstrādes 
rezultātus nosūta turpmākai pārbaudei tās 
pašas dalībvalsts attiecīgajām 
kompetentajām iestādēm. Šādu nosūtīšanu 
apsver tikai un vienīgi katrā gadījumā 
atsevišķi.

4. Dalībvalsts vai dalībvalstu grupas
Pasažieru informācijas nodaļa saskaņā ar 
2. punkta a) un b) apakšpunktiem 
identificēto personu PDR datus vai minēto 
PDR datu apstrādes rezultātus nosūta 
turpmākai pārbaudei tās pašas dalībvalsts 
attiecīgajām kompetentajām iestādēm. 
Šādu nosūtīšanu apsver tikai un vienīgi 
katrā gadījumā atsevišķi.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
7. pants - 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalsts Pasažieru informācijas 
nodaļai ir tiesības vajadzības gadījumā lūgt 
jebkuras citas dalībvalsts Pasažieru 
informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus, 
kas saskaņā ar 9. panta 2. punktu tiek 
glabāti pēdējās minētās Pasažieru 
informācijas nodaļas datubāzē, un, ja 
nepieciešams, arī PDR datu apstrādes 
rezultātu. Pasažieru informācijas nodaļa 
piekļuvi konkrētiem citas dalībvalsts 
Pasažieru informācijas nodaļas glabātiem 
PDR datiem pilnā formā un nemaskētiem 
var lūgt tikai izņēmuma apstākļos, reaģējot 
uz konkrētiem draudiem vai konkrētu 
izmeklēšanu vai saukšanu pie atbildības 
saistībā ar teroristu nodarījumiem vai 
smagiem noziegumiem.

3. Dalībvalsts vai dalībvalstu grupas
Pasažieru informācijas nodaļai ir tiesības 
vajadzības gadījumā lūgt jebkuras citas 
dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļai
sniegt tai PDR datus, kas saskaņā ar 
9. panta 2. punktu tiek glabāti pēdējās 
minētās Pasažieru informācijas nodaļas 
datubāzē, un, ja nepieciešams, arī PDR 
datu apstrādes rezultātu. Pasažieru 
informācijas nodaļa piekļuvi konkrētiem 
citas dalībvalsts Pasažieru informācijas 
nodaļas glabātiem PDR datiem pilnā formā 
un nemaskētiem var lūgt tikai izņēmuma 
apstākļos, reaģējot uz konkrētiem draudiem 
vai konkrētu izmeklēšanu vai saukšanu pie 
atbildības saistībā ar teroristu 
nodarījumiem vai smagiem noziegumiem.
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Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts PDR datus un PDR datu 
apstrādes rezultātus var nosūtīt trešai valstij 
vienīgi katrā gadījumā atsevišķi un ja 

Dalībvalsts PDR datus un PDR datu 
apstrādes rezultātus var nosūtīt trešai valstij 
vienīgi katrā gadījumā atsevišķi un ja

-a) Savienība ir noslēgusi starptautisku 
nolīgumu ar attiecīgo trešo valsti vai 
kopīgi ar šo trešo valsti ir pievienojusies 
starptautiskai konvencijai, kas paredz 
garantijas, kuras atbilst šīs direktīvas 
prasībām,
-b) šāds starptautiskais nolīgums paredz 
vai trešā valsts īpaši piekrīt nosūtīt datus 
uz citu trešo valsti, ja
i) trešā valsts ir pamatojusi šādas 
nosūtīšanas nepieciešamību atbilstīgi šīs 
direktīvas 1. panta 2. punktā minētajiem 
nolūkiem, 
ii) galamērķa valsts piemērotās garantijas 
atbilst šīs direktīvas prasībām, 
iii) dalībvalsts ir skaidri devusi iepriekšēju 
atļauju,

a) ir izpildīti Padomes Pamatlēmuma 
2008/977/TI 13. pantā ietvertie nosacījumi,

a) ir izpildīti Padomes 
Pamatlēmuma 2008/977/TI 13. pantā 
ietvertie nosacījumi,

b) nosūtīšana ir nepieciešama šīs 
direktīvas mērķiem, kas noteikti 1. panta 
2. punktā, un
c) trešā valsts piekrīt datus nosūtīt citai 
trešai valstij vienīgi tad, ja tas ir 
nepieciešams šīs direktīvas mērķiem, kas 
noteikti 1. panta 2. punktā, un vienīgi tad, 
ja dalībvalsts to ir skaidri atļāvusi.
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Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
17. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) četru gadu laikā pēc 15. panta 1. punktā 
minētā datuma pārskata šīs direktīvas 
darbību un iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Šāda 
pārskatīšana aptver visus šīs direktīvas 
elementus, īpaši pievēršot uzmanību 
personas datu aizsardzības standartu 
ievērošanai, datu glabāšanas termiņa 
ilgumam un novērtējumu kvalitātei. Tajā 
ietver arī statistikas datus, kas savākti 
saskaņā ar 18. pantu.

b) četru gadu laikā pēc 15. panta 1. punktā 
minētā datuma pārskata šīs direktīvas 
darbību un iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Šāda 
pārskatīšana aptver visus šīs direktīvas 
elementus, īpaši pievēršot uzmanību 
personas datu aizsardzības standartu 
ievērošanai, ietverot gadījumus, kad dati 
nosūtīti trešām valstīm, datu glabāšanas 
termiņa ilgumam un novērtējumu 
kvalitātei. Tajā ietver arī 16. panta pārejas 
noteikumu pārskatīšanu un ieteikumus 
saistībā ar jebkādām problēmām attiecībā 
uz gaisa pārvadātāju sniegtajiem PDR 
datiem atbilstīgi push metodei, norādot 
ietekmi uz trešās valsts pārvadātājiem un 
to karoga valstīm, un statistikas datus, kas 
savākti saskaņā ar 18. pantu. 

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis sagatavo statistikas 
informācijas apkopojumu par PDR datiem, 
kas sniegti Pasažieru informācijas nodaļai. 
Šādi statistikas dati kā minimums ietver 
saskaņā ar 4. panta 2. punktu veikto 
identifikāciju skaitu attiecībā uz ikvienu 
personu, kas var būt iesaistīta teroristu 
nodarījumā vai smagā noziegumā, un 
turpmāko tiesībaizsardzības darbību skaitu, 
kas tika veiktas, izmantojot PDR datus par 
katru gaisa pārvadātāju un galamērķi.

1. Dalībvalstis sagatavo statistikas 
informācijas apkopojumu par PDR datiem, 
kas sniegti Pasažieru informācijas nodaļai. 
Šādi statistikas dati kā minimums ietver 
saskaņā ar 4. panta 2. punktu veikto 
identifikāciju skaitu attiecībā uz ikvienu 
personu, kas var būt iesaistīta teroristu 
nodarījumā vai smagā noziegumā, un 
turpmāko tiesībaizsardzības darbību skaitu, 
kas tika veiktas, izmantojot PDR datus par 
katru gaisa pārvadātāju un galamērķi, un to 
gadījumu skaitu, norādot valsti un 
nolūku, kā minēts 1. panta 2. punktā, 
kuros dati nosūtīti trešām valstīm saskaņā 
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ar 8. pantu.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
19. pants − -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Noslēdzot divpusējus nolīgumus ar 
trešām valstīm vai daudzpusējas 
konvencijas, ar kurām uzliek pienākumus 
un saistības, Savienība nodrošina, ka šie 
nolīgumi paredz garantijas, kas atbilst šīs 
direktīvas prasībām.
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PROCEDŪRA

Virsraksts Pasažieru datu reģistra (ES PDR) datu izmantošana

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

Atbildīgā komiteja
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE
14.2.2011

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt 
atzinumu
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET
14.2.2011

Referents(-e/-i/-es)
       Iecelšanas datums

Baroness Sarah 
Ludford
11.1.2012

Pieņemšanas datums 24.4.2012

Galīgais balsojums +:
–:
0:

46
2
1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
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Kirilov, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-
Dörfler, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas 
Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Mario Mauro, Francisco 
José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, 
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Kristiina Ojuland, Justas Vincas Paleckis, 
Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, 
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