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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Datele din registrul cu numele pasagerilor (PNR) sunt furnizate de pasageri, colectate de 
transportatorii aerieni și utilizate în cadrul sistemelor lor de emitere a biletelor, rezervare și 
înregistrare înainte de îmbarcare. Dată fiind natura lor comercială, PNR conțin mai multe 
tipuri de informații, începând cu numele, adresele, numerele pașapoartelor și informațiile 
referitoare la cardurile de credit și terminând cu informațiile privind alți pasageri, rutele de 
călătorie și agențiile de voiaj. 

Parlamentul și-a reafirmat hotărârea de a combate terorismul drept componentă cheie a 
acțiunii externe europene și de a urmări o politică proactivă de prevenire, subliniind, în același 
timp, necesitatea de a proteja drepturile fundamentale și de a asigura respectarea vieții private 
a cetățenilor europeni, în conformitate cu standardele și normele UE aplicabile în materie de 
protecție a datelor.

Încheierea unor acorduri cu SUA, Canada și Australia privind schimbul de date PNR a stârnit 
o serie de îngrijorări cu privire la limitarea scopului, elaborarea de profile, perioadele de 
păstrare a datelor și necesitatea și proporționalitatea; cu toate acestea, în cazul Australiei, 
aceste aspecte au fost soluționate în mod satisfăcător. 

Parlamentul European a subliniat în mai multe rezoluții necesitatea coerenței acordurilor cu 
țările terțe cu un cadru specific privind protecția a acestui tip de date personale și procesarea 
lor de către agențiile responsabile de prevenirea atacurilor teroriste și a criminalității 
organizate, astfel încât să se asigure respectarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor în 
materie de viață privată, faptul că datele PNR sunt utilizate doar în scopul aplicării legii și al 
garantării securității în cazurile de infracțiuni teroriste sau internaționale, precum și 
interzicerea în orice circumstanțe a folosirii datelor PNR pentru extragerea informațiilor sau 
profilare.

Deși există o serie de deficiențe în proiectul de directivă în raport cu obiectivele fundamentale 
solicitate de Parlamentul European, raportoarea a preferat să-și orienteze amendamentele către 
acele aspecte legate direct de competențele AFET, ca o completare, și nu o duplicare, a 
activității comisiei principale.

Raportoarea a încercat mai ales să evite ca obiectivele directivei să fie subminate de acorduri 
internaționale care ar tolera standarde mai scăzute.
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AMENDAMENTELE

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri 
interne, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Referirea 6a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a)având în vedere avizul Autorității 
pentru Protecția Datelor din 25 martie 
2011 și avizul 10/2011 al Grupului de 
lucru - articolul 29, adoptat la 5 aprilie 
2011, în special punctele în care pun în 
discuție necesitatea, proporționalitatea și 
sfera de aplicare a propunerii Comisiei;

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Statele membre ar trebui să ia toate 
măsurile necesare pentru a le permite 
transportatorilor aerieni să își îndeplinească
obligațiile ce le revin în temeiul prezentei 
directive. Statele membre ar trebui să 
prevadă sancțiuni disuasive, eficace și 
proporționale, inclusiv penalități 
financiare, împotriva acelor transportatori 
aerieni care nu își respectă obligațiile 
privind transferul de date PNR. În cazul în 
care există încălcări repetate grave care ar 
putea submina obiectivele de bază ale 
prezentei directive, aceste sancțiuni pot 
include, în cazuri excepționale, măsuri 
precum imobilizarea, sechestrarea și 
confiscarea mijlocului de transport ori 
suspendarea temporară sau retragerea 
licenței de operare.

(17) Statele membre ar trebui să ia toate 
măsurile necesare pentru a le permite 
transportatorilor aerieni să își îndeplinească 
obligațiile ce le revin în temeiul prezentei 
directive. Statele membre ar trebui să 
prevadă sancțiuni disuasive, eficace și 
proporționale, inclusiv penalități 
financiare, împotriva acelor transportatori 
aerieni care nu își respectă obligațiile 
privind transferul de date PNR. Cu toate 
acestea, în cazul unei arhitecturi tehnice 
deficiente, Comisia ar trebui să ia în 
considerare o serie de variante care să 
asigure desfășurarea fără impedimente a 
traficului aerian internațional și să evite 
ca statele membre să impună sancțiuni 
disparate. În cazul în care există încălcări 
repetate grave care ar putea submina 
obiectivele de bază ale prezentei directive, 
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aceste sancțiuni pot include, în cazuri 
excepționale, măsuri precum imobilizarea, 
sechestrarea și confiscarea mijlocului de 
transport ori suspendarea temporară sau 
retragerea licenței de operare.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Ținând cont de dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal, drepturile 
subiecților datelor în legătură cu 
prelucrarea acestor date, cum ar fi dreptul 
de acces, dreptul de rectificare, ștergere și 
blocare, precum și drepturile la 
despăgubire și exercitarea căilor de atac, ar 
trebui să fie conforme cu Decizia-cadru 
2008/977/JAI.

(24) Ținând cont de dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal, drepturile 
subiecților datelor în legătură cu 
prelucrarea acestor date, cum ar fi dreptul 
de acces, dreptul de rectificare, ștergere și 
blocare, precum și drepturile la 
despăgubire și exercitarea căilor de atac, ar 
trebui să fie conforme cu Decizia-cadru 
2008/977/JAI. Aceste drepturi ar trebui să 
se aplice în mod egal cetățenilor Uniunii 
și resortisanților țărilor terțe.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 28a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28a) Pentru a asigura securitatea 
juridică și implementarea fără probleme a 
prezentei directive, precum și pentru a
evita prejudicierea relațiilor Uniunii cu 
țările terțe și cu transportatorii aerieni 
navigând sub pavilionul acestora, este 
esențial ca Uniunea să adopte dispoziții 
tranzitorii viabile cu privire la furnizarea 
datelor PNR. În acest context, includerea 
zborurilor interne într-o primă etapă ar 
putea provoca o suprasolicitare 
operațională, ceea ce ar conduce la o 
implementare ineficientă a sistemului 
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PNR.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 32a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32a) Acordurile internaționale ce 
urmează a fi încheiate de către Uniune ar 
trebui să ofere garanții compatibile cu 
prezenta directivă.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „infracțiuni grave” înseamnă 
infracțiunile prevăzute de legislația 
națională și menționate la articolul 2 
alineatul (2) din Decizia-cadru 
2002/584/JAI a Consiliului, dacă se 
pedepsesc cu închisoarea sau cu o măsură 
de siguranță privativă de libertate pe o 
perioadă maximă de cel puțin trei ani în 
baza legislației naționale a unui stat 
membru. Totuși, statele membre pot 
exclude acele infracțiuni de mică gravitate
în cazul cărora, ținând cont de sistemul lor 
de justiție penală, prelucrarea datelor PNR 
în temeiul prezentei directive nu ar fi 
conformă cu principiul proporționalității;

(h) „infracțiuni grave” înseamnă 
infracțiunile prevăzute de legislația 
națională și menționate la articolul 2 
alineatul (2) din Decizia-cadru 
2002/584/JAI a Consiliului, dacă se 
pedepsesc cu închisoarea sau cu o măsură 
de siguranță privativă de libertate pe o 
perioadă maximă de cel puțin cinci ani în 
temeiul legislației naționale a unui stat 
membru; Totuși, statele membre exclud
acele infracțiuni în cazul cărora, ținând 
cont de sistemul lor respectiv de justiție 
penală, prelucrarea datelor PNR în temeiul 
prezentei directive nu ar fi conformă cu 
principiul proporționalității.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera i (prima parte)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) „infracțiuni grave transfrontaliere” (i) „infracțiuni grave transfrontaliere” 
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înseamnă infracțiunile prevăzute de 
legislația națională și menționate la 
articolul 2 alineatul (2) din Decizia-cadru 
2002/584/JAI, dacă se pedepsesc cu 
închisoarea sau cu o măsură de siguranță 
privativă de libertate pe o perioadă maximă 
de cel puțin trei ani în baza legislației 
naționale și în cazul în care: 

înseamnă infracțiunile prevăzute de 
legislația națională și menționate la 
articolul 2 alineatul (2) din Decizia-cadru 
2002/584/JAI, dacă se pedepsesc cu 
închisoarea sau cu o măsură de siguranță 
privativă de libertate pe o perioadă maximă 
de cel puțin cinci ani în baza legislației 
naționale și în cazul în care: 

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Unitatea de informații despre pasageri 
transferă datele PNR sau rezultatele 
prelucrării datelor PNR ale persoanelor 
identificate conform alineatului (2) literele 
(a) și (b) autorităților competente ale 
aceluiași stat membru, pentru examinare 
suplimentară. Aceste transferuri se fac doar 
de la caz la caz.

(4) Unitatea de informații despre pasageri 
transferă datele PNR sau rezultatele 
prelucrării datelor PNR ale persoanelor 
identificate conform alineatului (2) literele 
(a) și (b) autorităților competente ale 
aceluiași stat membru sau ale unui grup de 
state membre, pentru examinare 
suplimentară. Aceste transferuri se fac doar 
de la caz la caz.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Unitatea de informații despre pasageri a 
unui stat membru are dreptul de a solicita, 
dacă este necesar, unității de informații 
despre pasageri a oricărui alt stat membru 
să îi comunice datele PNR care sunt 
păstrate în baza de date a acesteia în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (2), 
precum și, dacă este necesar, rezultatul 
prelucrării datelor PNR. Unitatea de 
informații despre pasageri nu poate solicita 
accesul la date PNR specifice, în 
integralitatea lor și nemascate, păstrate de 
unitatea de informații despre pasageri a 
unui alt stat membru, decât în situații 

(3) Unitatea de informații despre pasageri a 
unui stat membru sau a unui grup de state 
membre are dreptul de a solicita, dacă este 
necesar, unității de informații despre 
pasageri a oricărui alt stat membru să îi 
comunice datele PNR care sunt păstrate în 
baza de date a acesteia în conformitate cu 
articolul 9 alineatul (2), precum și, dacă 
este necesar, rezultatul prelucrării datelor 
PNR. Unitatea de informații despre 
pasageri nu poate solicita accesul la date 
PNR specifice, în integralitatea lor și 
nemascate, păstrate de unitatea de 
informații despre pasageri a unui alt stat 
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excepționale, ca răspuns la o amenințare 
specifică sau în cadrul unei cercetări sau 
urmăriri penale specifice având ca obiect 
infracțiuni de terorism sau infracțiuni 
grave.

membru, decât în situații excepționale, ca 
răspuns la o amenințare specifică sau în 
cadrul unei cercetări sau urmăriri penale 
specifice având ca obiect infracțiuni de 
terorism sau infracțiuni grave.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un stat membru poate transfera unei țări 
terțe date PNR și rezultatele prelucrării 
datelor PNR doar de la caz la caz și dacă:

Un stat membru poate transfera unei țări 
terțe date PNR și rezultatele prelucrării 
datelor PNR doar de la caz la caz și dacă:

(-a) Uniunea a încheiat un acord 
internațional cu țara terță respectivă sau 
este parte, împreună cu aceasta, la o 
convenție internațională care oferă 
garanții compatibile cu cerințele prezentei 
directive;
(-b) acel acord internațional prevede 
transferul datelor, sau țara terță 
respectivă este explicit de acord cu 
transferul datelor către o altă țară terță, 
cu condiția ca:
(i) țara terță să justifice necesitatea unui 
astfel de transfer în sensul prezentei 
directive, precizat la articolul 1 alineatul 
(2); 
(ii) garanțiile oferite de țara de destinație 
să fie compatibile cu cerințele prezentei 
directive; 
(iii) statul membru să-și fi dat în prealabil 
acordul explicit;

(a) sunt îndeplinite condițiile prevăzute la 
articolul 13 din Decizia-cadru 
2008/977/JAI a Consiliului;

(a) sunt îndeplinite condițiile prevăzute la 
articolul 13 din Decizia-cadru 
2008/977/JAI a Consiliului.

(b) transferul este necesar în scopul 
acestei directive, menționat la articolul 1 
alineatul (2); și
(c) țara terță este de acord să transfere 
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datele unei alte țări terțe doar în cazul în 
care acest lucru este necesar în scopul 
prezentei directive, specificat la articolul 1 
alineatul (2), și doar cu autorizarea expresă 
a statului membru.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 17 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) reexaminează funcționarea prezentei 
directive și prezintă un raport 
Parlamentului European și Consiliului în 
termen de patru ani de la data menționată 
la articolul 15 alineatul (1). Această 
reexaminare ia în considerare toate 
elementele prezentei directive, acordând o 
atenție specială conformității cu 
standardele de protecție a datelor cu 
caracter personal, duratei perioadei de 
păstrare a datelor și calității evaluărilor. Va 
conține, de asemenea, informații statistice 
culese în temeiul articolului 18.

(b) reexaminează funcționarea prezentei 
directive și prezintă un raport 
Parlamentului European și Consiliului în 
termen de patru ani de la data menționată 
la articolul 15 alineatul (1). Această 
reexaminare ia în considerare toate 
elementele prezentei directive, acordând o 
atenție specială conformității cu 
standardele de protecție a datelor cu 
caracter personal, inclusiv în cazurile 
transferurilor de date către țări terțe, 
duratei perioadei de păstrare a datelor și 
calității evaluărilor. Reexaminarea conține, 
de asemenea, o revizuire a dispozițiilor 
tranzitorii din articolul 16 și consiliere cu 
privire la orice problemă legată de 
furnizarea de date PNR de către 
transportatorii aerieni conform metodei 
„push”, inclusiv impactul asupra 
transportatorilor aerieni din țările terțe și 
asupra țărilor lor respective, precum și
informații statistice culese în temeiul 
articolului 18. 

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre compilează o serie de 
informații statistice privind datele PNR 

(1) Statele membre compilează o serie de 
informații statistice privind datele PNR 
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furnizate unităților de informații despre 
pasageri. Aceste statistici ar trebui să 
indice cel puțin pe transportator aerian și 
pe destinație numărul de identificări de 
persoane care pot fi implicate într-o 
infracțiune de terorism sau într-o 
infracțiune gravă în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (2) și numărul de 
acțiuni ulterioare de aplicare a legii care au 
implicat utilizarea datelor PNR.

furnizate unităților de informații despre 
pasageri. Aceste statistici ar trebui să 
indice cel puțin pe transportator aerian și 
pe destinație numărul de identificări de 
persoane care pot fi implicate într-o 
infracțiune de terorism sau într-o 
infracțiune gravă în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (2) și numărul de 
acțiuni ulterioare de aplicare a legii care au 
implicat utilizarea datelor PNR, precum și 
numărul de cazuri de date transferate 
către țări terțe în conformitate cu articolul 
8, clasificate pe țări și în funcție de 
scopuri, conform celor precizate la 
articolul 1 alineatul (2).

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) La încheierea acordurilor bilaterale 
cu țările terțe sau a convențiilor 
multilaterale care stabilesc obligații și 
angajamente, Uniunea se asigură că 
aceste acorduri oferă garanții compatibile 
cu cerințele prezentei directive.
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