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Изменение 204
Alexander Alvaro

Предложение за директива
Член 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2 заличава се
Определения

За целите на настоящата директива 
се прилагат следните определения:
а) „въздушен превозвач“ означава 
предприятие за въздушен транспорт с 
валиден лиценз за дейност или 
еквивалентен документ, който 
позволява извършването на превози по 
въздух на пътници;
б) „международен полет“ означава 
всеки редовен или нередовен полет на 
въздушен превозвач с предвидено 
кацане на територията на държава-
членка, чието място на тръгване е в 
трета държава, или полет с 
предвидено тръгване от 
територията на държава-членка на 
Европейския съюз, чието 
местоназначение е в трета държава, 
включително всички прехвърляния 
или транзитни полети и в двата 
случая;
в) „резервационни данни на 
пътниците“ или „PNR данни“ 
означава запис на изискванията за 
пътуването на всеки пътник, в който 
се съдържа цялата информация, 
необходима за обработване и 
контролиране на резервацията от 
въздушните превозвачи, извършващи 
резервацията, и от участващите 
въздушни превозвачи, за всяко 
пътуване, резервирано от пътник или 
от негово име, без значение дали 
данните се съдържат в системи за 



PE486.159v01-00 4/188 AM\897635BG.doc

BG

резервация, системи за контрол на 
излитанията или сходни системи със 
същите функционални възможности 
;
г) „пътник“ означава всяко лице освен 
членовете на екипажа, което е 
превозвано или на което предстои да 
бъде превозвано със самолет със 
съгласието на превозвача;
д) „системи за резервация“ означава 
компютризираната инвентарна 
система на въздушния превозвач, в 
която се събират резервационни 
данни на пътниците за 
обработването на резервациите;
е) метод „push“ означава метод, при 
който въздушните превозвачи 
предават исканите PNR данни на 
органите, които ги изискват;
ж) „престъпления, свързани с 
тероризъм“ са престъпленията 
съгласно националното 
законодателство, посочени в членове 
1—4 от Рамково решение 
2002/475/ПВР на Съвета;
з) „тежко престъпление“ означава 
престъпление съгласно националното 
право, посочено в член 2, параграф 2 
от Рамково решение 2002/584/ПВР на 
Съвета, ако е наказуемо с лишаване 
от свобода или с мярка за задържане 
за максимален срок от поне три 
години съгласно националното 
законодателство на държава-членка. 
Държавите-членки обаче могат да 
изключат от обхвата му леките 
престъпления, за които предвид 
техните съответни системи на 
наказателното правосъдие 
обработката на PNR данни съгласно 
настоящата директива не би било в 
съответствие с принципа на 
пропорционалност;
и) „тежки транснационални 
престъпления“ са престъпленията 
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според националното 
законодателство, посочени в член 2, 
параграф 2 от Рамково решение 
2002/584/ПВР на Съвета, ако са 
наказуеми с лишаване от свобода или 
с мярка за задържане за максимален 
срок от поне три години съгласно 
националното право на държава-
членка, и ако са:
(i) извършени на територията на 
повече от една държава;
(ii) извършени в една държава, но са 
подготвени, планирани, ръководени 
или контролирани в значителна 
степен от територията на друга 
държава;
(iii) извършени в една държава, но в 
тях участва организирана престъпна 
група, която извършва престъпна 
дейност в повече от една държава; 
или
(iv) извършени в една държава, но 
имат значително въздействие в друга 
държава.

Or. en

Изменение 205
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „международен полет“ означава 
всеки редовен или нередовен полет на 
въздушен превозвач с предвидено 
кацане на територията на държава-
членка, чието място на тръгване е в 
трета държава, или полет с предвидено 
тръгване от територията на държава-
членка на Европейския съюз, чието 
местоназначение е в трета държава, 

б) „целеви международен полет“ 
означава всеки редовен или нередовен 
високорисков полет на въздушен 
превозвач с предвидено кацане на 
територията на държава членка, чието 
място на тръгване е в трета държава, 
или полет с предвидено тръгване от 
територията на държава — членка на 
Европейския съюз, чието 
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включително всички прехвърляния 
или транзитни полети и в двата 
случая;

местоназначение е в трета държава, с 
изключение на транзитните полети;

Or. en

Изменение 206
Hubert Pirker, Frank Engel

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „международен полет“ означава 
всеки редовен или нередовен полет на 
въздушен превозвач с предвидено 
кацане на територията на държава 
членка, чието място на тръгване е в 
трета държава, или полет с предвидено 
тръгване от територията на държава —
членка на Европейския съюз, чието 
местоназначение е в трета държава, 
включително всички прехвърляния или 
транзитни полети и в двата случая;

б) „международен полет“ означава 
всеки редовен или нередовен полет на 
въздушен превозвач с предвидено 
кацане на територията на държава 
членка, чието място на тръгване е в 
трета държава, или полет с предвидено 
тръгване от територията на държава —
членка на Европейския съюз, чието 
местоназначение е в трета държава, 
включително всички прехвърляния или 
транзитни полети и в двата случая, с 
изключение на санитарните полети 
за транспорт на пациенти и органи;

Or. de

Изменение 207
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „международен полет“ означава 
всеки редовен или нередовен полет на 
въздушен превозвач с предвидено 
кацане на територията на държава-
членка, чието място на тръгване е в 
трета държава, или полет с предвидено 

б) „международен полет“ означава 
всеки редовен или нередовен полет на 
въздушен превозвач с предвидено 
кацане на територията на държава 
членка, чието място на тръгване е в 
трета държава, или полет с предвидено 
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тръгване от територията на държава-
членка на Европейския съюз, чието 
местоназначение е в трета държава, 
включително всички прехвърляния 
или транзитни полети и в двата 
случая;

тръгване от територията на държава —
членка на Европейския съюз, чието 
местоназначение е в трета държава;

Or. en

Изменение 208
Véronique Mathieu

Предложение за директива
Член 2 — параграф 1 — буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „международен полет“ означава 
всеки редовен или нередовен полет на 
въздушен превозвач с предвидено 
кацане на територията на държава 
членка, чието място на тръгване е в 
трета държава, или полет с предвидено 
тръгване от територията на държава 
членка на Европейския съюз, чието 
местоназначение е в трета държава, 
включително всички прехвърляния или 
транзитни полети и в двата случая;

б) „полет извън Европейския съюз“ 
означава всеки редовен или нередовен 
полет на въздушен превозвач с 
предвидено кацане на територията на 
държава членка, чието място на 
тръгване е в трета държава, или полет с 
предвидено тръгване от територията на 
държава членка на Европейския съюз, 
чието местоназначение е в трета 
държава, включително всички 
прехвърляния или транзитни полети и в 
двата случая;

ба) „полет в Европейския съюз“ 
означава всеки редовен или нередовен 
полет на въздушен превозвач, чието 
място на тръгване е в държава —
членка на ЕС, и чието 
местоназначение е в друга държава 
членка;

Or. fr

Обосновка

Включването на полетите в Европейския съюз изисква определение на същите, за да се 
избегне евентуално объркване.
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Изменение 209
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) „вътрешен полет” означава всеки 
редовен или нередовен полет на 
въздушен превозвач с предвидено 
кацане на територията на държава 
членка, чието място на тръгване е 
във всяка друга държава членка и 
чието местоназначение също е в 
държава членка;

Or. en

Изменение 210
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква бб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) „целеви полет” означава всеки 
международен полет, който е 
идентифициран от компетентните 
национални власти като възможен за 
използване от пътници, въвлечени в 
престъпление, свързано с тероризъм 
или тежко транснационално 
престъпление; 

Or. en

Изменение 211
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „резервационни данни на пътниците“ 
(Passenger Name Record — PNR) 
означава запис на изискванията за 
пътуване на всеки пътник, в който се 
съдържа цялата информация, 
необходима за обработване и 
контролиране на резервацията от 
въздушните превозвачи, извършващи 
резервацията, и от участващите 
въздушни превозвачи, за всяко 
пътуване, резервирано от пътник или от 
негово име, без значение дали данните 
се съдържат в системи за резервация, 
системи за контрол на излитанията или 
сходни системи със същите 
функционални характеристики;

в) „резервационни данни на пътниците“ 
(Passenger Name Record — PNR) 
означава запис на изискванията за 
пътуване на всеки пътник, събрани и 
съхранени в електронен формат от 
въздушните превозвачи в хода на 
обичайната им търговска дейност, в 
който се съдържа цялата информация, 
необходима за обработване и 
контролиране на резервацията от 
въздушните превозвачи, извършващи 
резервацията, и от участващите 
въздушни превозвачи, за всяко 
пътуване, резервирано от пътник или от 
негово име, без значение дали данните 
се съдържат в системи за резервация, 
системи за контрол на излитанията или 
сходни системи със същите 
функционални характеристики;

Or. en

Изменение 212
Axel Voss

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) метод „push“ означава метод, при 
който въздушните превозвачи предават 
исканите PNR данни на органите, 
които ги изискват;

е) метод „push“ означава метод, при 
който въздушните превозвачи предават 
наличните си PNR данни, посочени в 
приложението към настоящата 
директива, на органите, които ги 
изискват;

Or. de

Изменение 213
Martin Ehrenhauser
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Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) метод „push“ означава метод, при 
който въздушните превозвачи предават 
исканите PNR данни на органите, 
които ги изискват;

е) метод „push“ означава метод, при 
който въздушните превозвачи предават 
събраните от тях и изброени в 
приложението към настоящата 
директива PNR данни на органите, 
които ги изискват;

Or. en

Изменение 214
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 2 — параграф 1 — буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „тежко престъпление“ означава 
престъпление съгласно националното 
право, посочено в член 2, параграф 2 
от Рамково решение 2002/584/ПВР на 
Съвета, ако е наказуемо с лишаване 
от свобода или с мярка за задържане 
за максимален срок от поне три
години съгласно националното 
законодателство на държава-членка. 
Държавите-членки обаче могат да 
изключат от обхвата му леките 
престъпления, за които предвид 
техните съответни системи на 
наказателното правосъдие 
обработката на PNR данни съгласно 
настоящата директива не би било в 
съответствие с принципа на 
пропорционалност;

заличава се

Or. en
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Обосновка

PNR данните следва да се обработват само с цел предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм и 
тежки транснационални престъпления. PNR данните няма да се използват за други 
цели.

Изменение 215
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 2 — параграф 1 — буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „тежко престъпление“ означава 
престъпление съгласно националното 
право, посочено в член 2, параграф 2 
от Рамково решение 2002/584/ПВР на 
Съвета, ако е наказуемо с лишаване 
от свобода или с мярка за задържане 
за максимален срок от поне три 
години съгласно националното 
законодателство на държава-членка. 
Държавите-членки обаче могат да 
изключат от обхвата му леките 
престъпления, за които предвид 
техните съответни системи на 
наказателното правосъдие 
обработката на PNR данни съгласно 
настоящата директива не би било в 
съответствие с принципа на 
пропорционалност;

заличава се

Or. en

Изменение 216
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 2 — параграф 1 — буква з)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „тежко престъпление“ означава 
престъпление съгласно националното 
право, посочено в член 2, параграф 2 
от Рамково решение 2002/584/ПВР на 
Съвета, ако е наказуемо с лишаване 
от свобода или с мярка за задържане 
за максимален срок от поне три 
години съгласно националното 
законодателство на държава-членка. 
Държавите-членки обаче могат да 
изключат от обхвата му леките 
престъпления, за които предвид 
техните съответни системи на 
наказателното правосъдие 
обработката на PNR данни съгласно 
настоящата директива не би било в 
съответствие с принципа на 
пропорционалност;

заличава се

Or. en

Изменение 217
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Член 2 — параграф 1 — буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „тежко престъпление“ означава 
престъпление съгласно националното 
право, посочено в член 2, параграф 2 
от Рамково решение 2002/584/ПВР на 
Съвета, ако е наказуемо с лишаване 
от свобода или с мярка за задържане 
за максимален срок от поне три 
години съгласно националното 
законодателство на държава-членка. 
Държавите-членки обаче могат да 
изключат от обхвата му леките 
престъпления, за които предвид 
техните съответни системи на 
наказателното правосъдие 

заличава се
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обработката на PNR данни съгласно 
настоящата директива не би било в 
съответствие с принципа на 
пропорционалност;

Or. en

Изменение 218
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Член 2 — параграф 1 — буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „тежко престъпление“ означава 
престъпление съгласно националното 
право, посочено в член 2, параграф 2 
от Рамково решение 2002/584/ПВР на 
Съвета, ако е наказуемо с лишаване 
от свобода или с мярка за задържане 
за максимален срок от поне три 
години съгласно националното 
законодателство на държава-членка. 
Държавите-членки обаче могат да 
изключат от обхвата му леките 
престъпления, за които предвид 
техните съответни системи на 
наказателното правосъдие 
обработката на PNR данни съгласно 
настоящата директива не би било в 
съответствие с принципа на 
пропорционалност;

заличава се

Or. en

Изменение 219
Frank Engel

Предложение за директива
Член 2 — параграф 1 — буква з)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „тежко престъпление“ означава 
престъпление съгласно националното 
право, посочено в член 2, параграф 2 от 
Рамково решение 2002/584/ПВР на 
Съвета, ако е наказуемо с лишаване от 
свобода или с мярка за задържане за 
максимален срок от поне три години 
съгласно националното законодателство 
на държава членка. Държавите-членки 
обаче могат да изключат от обхвата 
му леките престъпления, за които 
предвид техните съответни системи 
на наказателното правосъдие 
обработката на PNR данни съгласно 
настоящата директива не би било в 
съответствие с принципа на 
пропорционалност;

з) „тежко престъпление“ означава 
престъпление съгласно националното 
право, посочено в член 2, параграф 2 от 
Рамково решение 2002/584/ПВР на 
Съвета, ако е наказуемо с лишаване от 
свобода или с мярка за задържане за 
минимален срок от поне пет години 
съгласно националното законодателство 
на държава членка;

Or. en

Изменение 220
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Предложение за директива
Член 2 — параграф 1 — буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „тежко престъпление“ означава 
престъпление съгласно националното 
право, посочено в член 2, параграф 2 от 
Рамково решение 2002/584/ПВР на 
Съвета, ако е наказуемо с лишаване от 
свобода или с мярка за задържане за 
максимален срок от поне три години 
съгласно националното законодателство 
на държава членка. Държавите членки 
обаче могат да изключат от обхвата 
му леките престъпления, за които 
предвид техните съответни системи на 
наказателното правосъдие обработката 
на PNR данни съгласно настоящата 
директива не би било в съответствие с 

з) „тежко престъпление“ означава 
престъпление съгласно националното 
право, посочено в член 2, параграф 2 от 
Рамково решение 2002/584/ПВР на 
Съвета, ако е наказуемо с лишаване от 
свобода или с мярка за задържане за 
максимален срок от поне три години 
съгласно националното законодателство 
на държава членка. Държавите членки 
обаче изключват от обхвата му леките 
престъпления, за които предвид техните 
съответни системи на наказателното 
правосъдие обработката на PNR данни 
съгласно настоящата директива не би 
било в съответствие с принципите на 
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принципа на пропорционалност; пропорционалност и необходимост;

Or. en

Изменение 221
Axel Voss

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „тежко престъпление“ означава 
престъпление съгласно националното 
право, посочено в член 2, параграф 2 от 
Рамково решение 2002/584/ПВР на
Съвета, ако е наказуемо с лишаване от 
свобода или с мярка за задържане за 
максимален срок от поне три години 
съгласно националното законодателство 
на държава членка. Държавите членки
обаче могат да изключат от обхвата 
му леките престъпления, за които 
предвид техните съответни системи 
на наказателното правосъдие 
обработката на PNR данни съгласно 
настоящата директива не би било в 
съответствие с принципа на 
пропорционалност;

з) „тежко престъпление“ означава 
престъпление съгласно националното 
право, посочено в член 2, параграф 2 от 
Рамково решение 2002/584/ПВР на 
Съвета, ако е наказуемо с лишаване от 
свобода или с мярка за задържане за 
максимален срок от поне три години 
съгласно националното законодателство 
на държава членка, при което обаче от 
обхвата му могат да бъдат изключени
леките престъпления, за които предвид 
съответните системи на 
наказателното правосъдие на 
държавите членки обработката на PNR 
данни съгласно настоящата директива 
не би било в съответствие с принципа на 
пропорционалност;

Or. de

Изменение 222
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква и) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(i) „тежки транснационални 
престъпления“ са престъпленията 
според националното 
законодателство, посочени в член 2, 

заличава се
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параграф 2 от Рамково решение 
2002/584/ПВР на Съвета, ако са 
наказуеми с лишаване от свобода или 
с мярка за задържане за максимален 
срок от поне три години съгласно 
националното право на държава-
членка, и ако са:
(i) извършени на територията на 
повече от една държава;
(ii) извършени в една държава, но са 
подготвени, планирани, ръководени 
или контролирани в значителна 
степен от територията на друга 
държава;
(iii) извършени в една държава, но в 
тях участва организирана престъпна 
група, която извършва престъпна 
дейност в повече от една държава; 
или
(iv) извършени в една държава, но 
имат значително въздействие в друга 
държава.

Or. en

Изменение 223
Frank Engel

Предложение за директива
Член 2 - параграф 1 – буква и) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) „тежки транснационални 
престъпления“ са престъпленията 
според националното законодателство, 
посочени в член 2, параграф 2 от 
Рамково решение 2002/584/ПВР на 
Съвета, ако са наказуеми с лишаване от 
свобода или с мярка за задържане за 
максимален срок от поне три години 
съгласно националното право на 
държава членка, и ако са:

и) „тежки транснационални 
престъпления“ са престъпленията 
според националното законодателство, 
посочени в член 2, параграф 2 от 
Рамково решение 2002/584/ПВР на 
Съвета, ако са наказуеми с лишаване от 
свобода или с мярка за задържане за 
максимален срок от поне пет години 
съгласно националното право на 
държава членка, и ако са:
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Or. en

Изменение 224
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 2 - параграф 1 – буква и) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) „тежки транснационални 
престъпления“ са престъпленията
според националното законодателство, 
посочени в член 2, параграф 2 от 
Рамково решение 2002/584/ПВР на 
Съвета, ако са наказуеми с лишаване от 
свобода или с мярка за задържане за 
максимален срок от поне три години 
съгласно националното право на 
държава членка, и ако са:

и) „тежки транснационални 
престъпления“ са следните
престъпления според националното 
законодателство, посочени в член 2, 
параграф 2 от Рамково решение 
2002/584/ПВР на Съвета: трафик на 
хора, незаконен трафик на 
наркотични вещества и незаконен 
трафик на оръжия, боеприпаси и 
взривни вещества, ако са наказуеми с 
лишаване от свобода или с мярка за 
задържане за максимален срок от поне 
три години съгласно националното 
право на държава членка, и ако са:

Or. en

Изменение 225
Axel Voss

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква и) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) „тежки транснационални 
престъпления“ са престъпленията 
според националното законодателство, 
посочени в член 2, параграф 2 от 
Рамково решение 2002/584/ПВР на 
Съвета, ако са наказуеми с лишаване от 
свобода или с мярка за задържане за 
максимален срок от поне три години 
съгласно националното право на 

и) „тежки транснационални 
престъпления“ са престъпленията 
според националното законодателство, 
посочени в член 2, параграф 2 от 
Рамково решение 2002/584/ПВР на 
Съвета, ако по правило са наказуеми с 
лишаване от свобода или с мярка за 
задържане за значителен срок от 
време, и ако са:
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държава членка, и ако са:

Or. de

Изменение 226
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Член 2 - параграф 1 – буква и) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) „тежки транснационални 
престъпления“ са престъпленията 
според националното законодателство, 
посочени в член 2, параграф 2 от 
Рамково решение 2002/584/ПВР на 
Съвета, ако са наказуеми с лишаване от 
свобода или с мярка за задържане за 
максимален срок от поне три години 
съгласно националното право на 
държава членка, и ако са:

и) „тежки транснационални 
престъпления“ са престъпленията 
според националното законодателство, 
посочени в член 2, параграф 2 от 
Рамково решение 2002/584/ПВР на 
Съвета, които имат значителен 
транснационален елемент и са
наказуеми с лишаване от свобода или с 
мярка за задържане за максимален срок 
от поне три години съгласно 
националното право на държава членка, 
и ако са:

Or. en

Изменение 227
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква и) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) „тежки транснационални 
престъпления“ са престъпленията 
според националното законодателство, 
посочени в член 2, параграф 2 от 
Рамково решение 2002/584/ПВР на 
Съвета, ако са наказуеми с лишаване от 
свобода или с мярка за задържане за 
максимален срок от поне три години 
съгласно националното право на 

и) „тежки транснационални 
престъпления“ са престъпленията 
според националното законодателство, 
посочени в член 2, параграф 2 от 
Рамково решение 2002/584/ПВР на 
Съвета, ако са наказуеми с лишаване от 
свобода или с мярка за задържане за 
максимален срок от поне пет години 
съгласно националното право на 
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държава членка, и ако са: държава членка. Държавите членки 
обаче могат да изключат от обхвата 
му леките престъпления, за които 
предвид техните съответни системи 
на наказателното правосъдие 
обработката на PNR данни съгласно 
настоящата директива не би било в 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, и ако са:

Or. en

Изменение 228
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква иа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) „чувствителни данни“ означава 
лични данни, разкриващи за дадено 
лице пол, раса, цвят на кожата, 
етнически или социален произход,
генетични характеристики, език, 
религия или убеждения, политически 
възгледи, членство в синдикати, 
принадлежност към национално 
малцинство, здраве или сексуална 
ориентация, както е посочено в член 
21 на Хартата на основните права на 
Европейския съюз, както и други 
данни, определени като чувствителни 
от националното законодателство.

Or. en

Изменение 229
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква иа) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) „анонимизация“ по смисъла на 
директивата може да се определи 
като необратима манипулация на 
лични данни, както е посочено в 
Директива 1995/46/ЕО, независимо 
дали от администратора на лични 
данни или от някое друго лице, така 
че данните да не могат да се свързват 
с едно или малка група съответни 
физически лица, като се взимат 
предвид всички средства, които 
администраторът или някое друго 
лице е разумно допустимо да използва 
за идентифициране на това лице; по-
специално, чрез позоваване към 
идентификационен номер, данни за 
местоположение, онлайн 
идентификатор или един или повече 
фактори, специфични за 
физическата, физиологическата, 
генетичната, умствената, 
икономическата, културната или 
социалната идентичност на това 
лице.

Or. en

Изменение 230
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква иа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) „профилиране“ означава процесът 
на откриване на особености в набор 
от данни, събрани автоматично или 
полуавтоматично с цел засичане на 
аномалии в съответния набор данни.

Or. en



AM\897635BG.doc 21/188 PE486.159v01-00

BG

Изменение 231
Alexander Alvaro

Предложение за директива
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3 заличава се
Звено за данни за пътниците

1. Всяка държава-членка създава или 
определя орган, компетентен за 
предотвратяване, разкриване, 
разследване или наказателно 
преследване на престъпления, 
свързани с тероризъм, и на тежки 
престъпления или филиал на такъв 
орган, който да действа като нейно 
„звено за данни за пътниците“, 
отговарящо за събиране на PNR данни 
от въздушните превозвачи, тяхното 
съхраняване и анализиране и 
предаването на резултата от анализа 
на компетентните органи, посочени в 
член 5. Служителите на звеното 
могат да бъдат командировани от 
компетентните държавни органи.
2. Две или повече държави членки 
могат да създадат или определят 
единен орган, който да изпълнява 
функцията на тяхно звено за данни за 
пътниците. Такова звено за данни за 
пътниците се създава в една от 
участващите държави-членки и се 
смята за национално звено за данни за 
пътниците на всички участващи 
държави-членки. Участващите 
държави членки се договарят относно 
условията и реда за работа на 
звеното за данни за пътниците и 
спазват изискванията, определени в 
настоящата директива.
3. В срок до един месец от 
създаването на звеното за данни за 
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пътниците всяка държава-членка 
уведомява Комисията за това и може 
по всяко време да актуализира 
декларацията си. Комисията 
публикува тази информация, както и 
евентуални актуализации, в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

Or. en

Изменение 232
Axel Voss

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка създава или 
определя орган, компетентен за 
предотвратяване, разкриване, 
разследване или наказателно 
преследване на престъпления, свързани 
с тероризъм, и на тежки престъпления 
или филиал на такъв орган, който да 
действа като нейно „звено за данни за 
пътниците“, отговарящо за събиране на 
PNR данни от въздушните превозвачи, 
тяхното съхраняване и анализиране и 
предаването на резултата от анализа на 
компетентните органи, посочени в член 
5. Служителите на звеното могат да 
бъдат командировани от 
компетентните държавни органи.

1. За предотвратяване, разкриване, 
разследване или наказателно 
преследване на престъпления, свързани 
с тероризъм, и на тежки престъпления 
се създава европейски орган, който да 
действа като „звено за данни за 
пътниците“, отговарящо за събиране на 
PNR данни от въздушните превозвачи, 
тяхното съхраняване и анализиране и 
предаването на резултата от анализа на 
компетентните органи, посочени в член 
5.

Or. de

Обосновка

На органа не се прехвърлят собствени правомощия, независими от разследващите 
дейности на националните полицейски органи. Те са в пълна степен във властта на 
държавите членки.
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Изменение 233
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 3 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка създава или 
определя орган, компетентен за 
предотвратяване, разкриване, 
разследване или наказателно 
преследване на престъпления, свързани 
с тероризъм, и на тежки 
престъпления или филиал на такъв 
орган, който да действа като нейно 
„звено за данни за пътниците“, 
отговарящо за събиране на PNR данни 
от въздушните превозвачи, тяхното 
съхраняване и анализиране и 
предаването на резултата от анализа на 
компетентните органи, посочени в член 
5. Служителите на звеното могат да 
бъдат командировани от компетентните 
държавни органи.

1. Всяка държава членка създава или 
определя орган, компетентен за 
предотвратяване, разкриване, 
разследване или наказателно 
преследване на престъпления, свързани 
с тероризъм, или филиал на такъв орган, 
който да действа като нейно „звено за 
данни за пътниците“, отговарящо за 
събиране на PNR данни от въздушните 
превозвачи, тяхното съхраняване и 
анализиране и предаването на резултата 
от анализа на компетентните органи, 
посочени в член 5. Служителите на 
звеното могат да бъдат командировани 
от компетентните държавни органи.

Or. en

Изменение 234
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка създава или 
определя орган, компетентен за 
предотвратяване, разкриване, 
разследване или наказателно 
преследване на престъпления, свързани 
с тероризъм, и на тежки престъпления 
или филиал на такъв орган, който да 
действа като нейно „звено за данни за 
пътниците“, отговарящо за събиране на 
PNR данни от въздушните превозвачи, 

1. Всяка държава-членка създава или 
определя орган, компетентен за 
предотвратяване, разкриване, 
разследване или наказателно 
преследване на престъпления, свързани 
с тероризъм, и на тежки 
транснационални престъпления или 
филиал на такъв орган, който да действа 
като нейно „звено за данни за 
пътниците“, отговарящо за събиране на 
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тяхното съхраняване и анализиране и 
предаването на резултата от анализа на 
компетентните органи, посочени в член 
5. Служителите на звеното могат да 
бъдат командировани от компетентните 
държавни органи.

PNR данни от въздушните превозвачи, 
тяхното съхраняване и анализиране и 
предаването на резултата от анализа на 
компетентните органи, посочени в член 
5. Служителите на звеното могат да 
бъдат командировани от компетентните 
държавни органи.

Or. en

Изменение 235
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Служителите, присъединяващи се 
към звеното за данни за пътниците, 
следва да предоставят максимални 
гаранции за компетентност и 
честност при обработка на PNR 
данните, събрани съгласно 
настоящата директива, и могат да 
подлежат на санкциите, посочени в 
член 10а.

Or. en

Изменение 236
Frank Engel

Предложение за директива
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Две или повече държави членки могат 
да създадат или определят единен орган, 
който да изпълнява функцията на тяхно 
звено за данни за пътниците. Такова 
звено за данни за пътниците се създава в 
една от участващите държави членки и 

2. Две или повече държави членки могат 
да създадат или определят единен орган, 
като Европол, който да изпълнява 
функцията на тяхно звено за данни за 
пътниците. Такова звено за данни за 
пътниците се създава в една от 
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се смята за национално звено за данни 
за пътниците на всички участващи 
държави членки. Участващите държави 
членки се договарят относно условията 
и реда за работа на звеното за данни за 
пътниците и спазват изискванията, 
определени в настоящата директива.

участващите държави членки, или в 
Европол, и се смята за национално 
звено за данни за пътниците на всички 
участващи държави членки. 
Участващите държави членки се 
договарят относно условията и реда за 
работа на звеното за данни за пътниците 
и спазват изискванията, определени в 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 237
Axel Voss

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Две или повече държави членки 
могат да създадат или определят 
единен орган, който да изпълнява 
функцията на тяхно звено за данни за 
пътниците. Това звено за данни за 
пътниците се установява в една от 
участващите държави членки и се 
счита за национално звено за данни за 
пътниците на всяка от участващите 
държави членки. Участващите
държави членки се договарят относно 
условията и реда за работа на звеното за 
данни за пътниците и спазват 
изискванията, определени в настоящата 
директива.

2. Звеното за данни за пътниците се 
създава в рамките на територията 
на държава членка на Европейския 
съюз. Държавите членки се договарят 
относно условията и реда за работа на 
звеното за данни за пътниците и спазват 
изискванията, определени в настоящата 
директива.

Or. de

Изменение 238
Hubert Pirker

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2



PE486.159v01-00 26/188 AM\897635BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Две или повече държави членки могат 
да създадат или определят единен 
орган, който да изпълнява функцията 
на тяхно звено за данни за пътниците. 
Това звено за данни за пътниците се 
установява в една от участващите 
държави членки и се счита за 
национално звено за данни за пътниците 
на всяка от участващите държави 
членки. Участващите държави членки се 
договарят относно условията и реда за
работа на звеното за данни за пътниците 
и спазват изискванията, определени в 
настоящата директива.

2. Две или повече държави членки могат 
да създадат или определят единно 
звено, като например Европол, което
да изпълнява функцията на тяхно звено 
за данни за пътниците. Това звено за 
данни за пътниците се установява в една 
от участващите държави членки или в 
седалището на по-висшия орган, като 
например Европол, и се счита за 
национално звено за данни за пътниците 
на всяка от участващите държави 
членки. Участващите държави членки се 
договарят относно условията и реда за 
работа на звеното за данни за пътниците 
и спазват изискванията, определени в 
настоящата директива.

Or. de

Изменение 239
Axel Voss

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Създава се управителен съвет за 
контрол на дейността на звеното за 
данни за пътниците. Управителният 
съвет се състои от съответно един 
представител на националните 
компетентни органи, на Европол, на 
Европейския надзорен орган по 
защита на данните и на 
Европейската комисия. 
Управителният съвет гласува 
правилник и избира измежду своите 
членове председател и заместник-
председател.

Or. de
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Обосновка

Управителният съвет следва да урежда важните въпроси извън всекидневната 
работа. Директорът изпълнява ангажиментите по текущото управление, 
управлението на персонала и изработването и изпълнението на взетите от 
управителния съвет решения.

Изменение 240
Axel Voss

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В срок до един месец от 
създаването на звеното за данни за 
пътниците всяка държава членка 
уведомява Комисията за това и може 
по всяко време да актуализира 
декларацията си. Комисията 
публикува тази информация, както и 
евентуални актуализации, в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

заличава се

Or. de

Изменение 241
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Всяко звено за данни за пътниците 
назначава служител по защита на 
данните.

Or. en
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Изменение 242
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Съхранението, обработката и 
анализът на PNR данните на 
пътниците на международните 
полети се извършват единствено на 
територията на Съюза. 
Следователно приложимото за тези 
процедури право е правото на Съюза в 
областта на защитата на личните 
данни.

Or. en

Изменение 243
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Държавите членки осигуряват 
възпиращи, ефективни и 
пропорционални наказания, 
включително наказателни санкции, 
срещу лицата, работещи в звената за 
данни за пътниците, в случай, че 
същите са отговорни за злоупотреба 
със или неправилна употреба на PNR 
данни или други нарушения на 
националните разпоредби, приети 
съгласно тази директива.

Or. en

Изменение 244
Martin Ehrenhauser
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Предложение за директива
Член 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а
Съхранението, обработката и 
анализът на PNR данните на 
пътниците на международните 
полети се извършват единствено на 
територията на Съюза. 
Следователно приложимото за тези 
процедури право е правото на Съюза в 
областта на защитата на личните 
данни.

Or. en

Изменение 245
Alexander Alvaro

Предложение за директива
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4 заличава се
Обработка на PNR данни

1. PNR данните, предавани от 
въздушните превозвачи съгласно член 
6 във връзка с международни полети, 
които пристигат на територията на 
държава-членка или отпътуват от 
нея, се събират от звеното за данни 
за пътниците на съответната 
държава-членка. В случай че PNR 
данните, предавани от въздушните 
превозвачи, включват данни освен 
тези, изброени в приложението, 
звеното за данни за пътниците 
заличава тези данни веднага след 
получаването им.
2. Звеното за данни за пътниците 
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обработва PNR данни единствено за 
следните цели:
а) извършване на оценка на 
пътниците преди тяхното планирано 
пристигане или заминаване от 
държавата-членка с цел да се 
идентифицират лицата, които може 
да са участници в престъпление, 
свързано с тероризъм, или в тежко 
транснационално престъпление, и за 
които се налага допълнителна 
проверка от компетентните органи, 
посочени в член 5. При извършване на 
такава оценка звеното за данни за 
пътниците може да обработва PNR 
данни въз основа на предварително 
определени критерии. Държавите-
членки гарантират, че всяко 
съвпадение вследствие на тази 
автоматизирана обработка се 
преглежда поотделно по 
неавтоматизиран начин, за да се 
провери дали компетентният орган, 
посочен в член 5, трябва да 
предприеме действия; б) извършване 
на оценка на пътниците, за които 
фактите будят подозрение, че може 
да са участници в престъпление, 
свързано с тероризъм, или в тежко 
престъпление.
б) извършване на оценка на 
пътниците преди тяхното планирано 
пристигане или заминаване от 
държавата-членка с цел да се 
идентифицират лицата, които може 
да са участници в престъпление, 
свързано с тероризъм, или в тежко 
престъпление, за които се налага 
допълнителна проверка от 
компетентните органи, посочени в 
член 5. При извършване на подобна 
оценка звеното за данни за 
пътниците може да съпостави PNR 
данните със съответни бази данни, 
включително международни и 
национални бази данни, или с 
национални версии на бази данни на 
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Съюза, когато те са установени въз 
основа на правото на Съюза, относно 
издирвани лица или предмети, или 
такива, за които има сигнал, съгласно 
правилата на ЕС и международните 
и националните правила, приложими 
към такива документи. Държавите-
членки гарантират, че всяко 
съвпадение вследствие на тази 
автоматизирана обработка се 
преглежда поотделно по 
неавтоматизиран начин, за да се 
провери дали компетентният орган, 
посочен в член 5, трябва да 
предприеме действия; б) извършване 
на оценка на пътниците, за които 
фактите будят подозрение, че може 
да са участници в престъпление, 
свързано с тероризъм, или в тежко 
престъпление.
в) предоставяне на отговор въз основа 
на оценка на всеки отделен случай на 
надлежно мотивирано искане от 
страна на компетентните органи да 
им бъдат предоставени PNR данни, 
обработване в конкретни случаи на 
PNR данни с цел предотвратяване, 
разкриване, разследване и наказателно 
преследване на престъпления, 
свързани с тероризъм, и на тежки 
престъпления, както и предоставяне 
на компетентните органи на 
резултатите от това обработване; и
г) анализ на PNR данни с цел 
актуализиране или създаване на нови 
критерии за извършване на оценки за 
идентифициране на лица, които 
може да са участници в 
престъпление, свързано с тероризъм, 
или в тежко транснационално 
престъпление съгласно буква а).
3. Посочената в буква а) от параграф 
2 оценка на пътниците преди 
тяхното планирано пристигане в 
държавата-членка или отпътуване 
от нея се извършва по 
недискриминационен начин въз основа 
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на критериите за оценка, установени 
от звеното за данни за пътниците в 
държавата-членка. Държавите 
членки гарантират, че критериите за 
оценка се определят от звеното за 
данни за пътниците в 
сътрудничество с компетентните 
органи, посочени в член 5. 
Критериите за оценка не следва при 
никакви обстоятелства да се 
основават на расата или етническия 
произход на лицето, нито на неговите 
религиозни или философски 
убеждения, политически възгледи, 
членство в синдикати, здраве или 
сексуален живот.
4. Звеното за данни за пътниците на 
държава-членка предава PNR данните 
или резултатите от обработката на 
PNR данните за лица, 
идентифицирани съгласно параграф 2, 
букви а) и б), за по-нататъшен 
преглед на съответните 
компетентни органи на същата 
държава-членка. Такова предаване се 
прави само въз основа на оценка на 
всеки отделен случай.

Or. en

Изменение 246
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. PNR данните, предавани от 
въздушните превозвачи съгласно член 6 
във връзка с международни полети, 
които пристигат на територията на 
държава членка или отпътуват от нея, се 
събират от звеното за данни за 
пътниците на съответната държава 

1. PNR данните, предавани от 
въздушните превозвачи съгласно член 6 
във връзка с целеви международни 
полети, които пристигат на територията 
на държава членка или отпътуват от нея, 
се събират от звеното за данни за 
пътниците на съответната държава 
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членка. В случай че PNR данните, 
предавани от въздушните превозвачи, 
включват данни освен тези, изброени в 
приложението, звеното за данни за 
пътниците заличава тези данни веднага 
след получаването им.

членка. В случай че PNR данните, 
предавани от въздушните превозвачи, 
включват данни освен тези, изброени в 
приложението, звеното за данни за 
пътниците заличава тези данни веднага 
и окончателно след получаването им.

Or. en

Изменение 247
Axel Voss

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. PNR данните, предавани от 
въздушните превозвачи съгласно член 6 
във връзка с международни полети, 
които пристигат на територията на 
държава членка или отпътуват от нея, се 
събират от звеното за данни за 
пътниците на съответната държава 
членка. В случай че PNR данните, 
предавани от въздушните превозвачи, 
включват данни освен тези, изброени в 
приложението, звеното за данни за 
пътниците заличава тези данни веднага 
след получаването им.

1. PNR данните, предавани от 
въздушните превозвачи съгласно член 6 
във връзка с международни полети, 
които пристигат на територията на 
държава членка или отпътуват от нея, се 
събират от звеното за данни за 
пътниците. В случай че PNR данните, 
предавани от въздушните превозвачи, 
включват данни освен тези, изброени в 
приложението, звеното за данни за 
пътниците заличава тези данни веднага 
след получаването им.

Or. de

Изменение 248
Ioan Enciu

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. PNR данните, предавани от 
въздушните превозвачи съгласно член 6 
във връзка с международни полети, 

1. PNR данните, предавани от 
въздушните превозвачи съгласно член 6 
във връзка с международни полети, 
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които пристигат на територията на 
държава членка или отпътуват от нея, се 
събират от звеното за данни за 
пътниците на съответната държава 
членка. В случай че PNR данните, 
предавани от въздушните превозвачи, 
включват данни освен тези, изброени в 
приложението, звеното за данни за 
пътниците заличава тези данни веднага 
след получаването им.

които пристигат на територията на 
държава членка или отпътуват от нея, се 
събират от звеното за данни за 
пътниците на съответната държава 
членка, като се гарантира оптимална 
сигурност. В случай че PNR данните, 
предавани от въздушните превозвачи, 
включват данни освен тези, изброени в 
приложението, звеното за данни за 
пътниците заличава тези данни веднага 
след получаването им. 

Or. ro

Изменение 249
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. PNR данните, предавани от 
въздушните превозвачи съгласно член 6 
във връзка с международни полети, 
които пристигат на територията на 
държава членка или отпътуват от нея, се 
събират от звеното за данни за 
пътниците на съответната държава 
членка. В случай че PNR данните, 
предавани от въздушните превозвачи, 
включват данни освен тези, изброени в 
приложението, звеното за данни за 
пътниците заличава тези данни веднага 
след получаването им.

1. PNR данните, предавани от 
въздушните превозвачи съгласно член 6 
във връзка с международни полети, 
които пристигат на територията на 
държава членка или отпътуват от нея, се 
събират от звеното за данни за 
пътниците на съответната държава 
членка. Въздушните превозвачи се 
въздържат от предаване на 
чувствителни данни. В случай че PNR 
данните, предавани от въздушните 
превозвачи, включват данни освен тези, 
изброени в приложението, звеното за 
данни за пътниците заличава тези данни 
веднага след получаването им.

Or. en
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Изменение 250
Véronique Mathieu

Предложение за директива
Член 4 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. PNR данните, предавани от 
въздушните превозвачи съгласно член 6 
във връзка с международни полети, 
които пристигат на територията на 
държава членка или отпътуват от нея, се 
събират от звеното за данни за 
пътниците на съответната държава 
членка. В случай че PNR данните, 
предавани от въздушните превозвачи, 
включват данни освен тези, изброени в 
приложението, звеното за данни за 
пътниците заличава тези данни веднага 
след получаването им.

1. PNR данните, предавани от 
въздушните превозвачи съгласно член 6 
във връзка с полети във и извън 
Европейския съюз, които пристигат на 
територията на държава членка или 
отпътуват от нея, се събират от звеното 
за данни за пътниците на съответната 
държава членка. В случай че PNR 
данните, предавани от въздушните 
превозвачи, включват данни освен тези, 
изброени в приложението, звеното за 
данни за пътниците заличава тези данни 
веднага след получаването им.

Or. fr

Обосновка

Това изменение цели да извлече последиците от включването на всички полети в 
Европейския съюз в полето на директивата. Терминът „полети във и извън 
Европейския съюз“ е за предпочитане пред термина „международни/вътрешни 
полети“ от Кодекса на шенгенските граници, който не е приспособен към 
директивата, която ще се прилага спрямо цялата територия на Европейския съюз.

Изменение 251
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Разходите за събирането, 
обработването и прехвърлянето на 
PNR данни се поемат от държавите 
членки.

Or. en
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Изменение 252
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Разходите за събирането, 
обработването и прехвърлянето на 
PNR данни се поемат от държавите 
членки.

Or. en

Изменение 253
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Профилирането на PNR данни е 
забранено по силата на тази 
директива.

Or. en

Изменение 254
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) извършване на оценка на 
пътниците преди тяхното планирано 
пристигане или заминаване от 
държавата членка с цел да се 
идентифицират лицата, които може 

заличава се
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да са участници в престъпление, 
свързано с тероризъм, или в тежко 
транснационално престъпление, и за 
които се налага допълнителна 
проверка от компетентните органи, 
посочени в член 5. При извършване на 
такава оценка звеното за данни за 
пътниците може да обработва PNR 
данни въз основа на предварително 
определени критерии. Държавите 
членки гарантират, че всяко 
съвпадение вследствие на тази 
автоматизирана обработка се 
преглежда поотделно по 
неавтоматизиран начин, за да се 
провери дали компетентният орган, 
посочен в член 5, трябва да 
предприеме действия;

Or. en

Обосновка

Профилирането или обработката на PNR данни спрямо предварително определени 
критерии за оценка не трябва да се допуска при липса на правна дефиниция за 
профилиране на ниво Европейски съюз.

Изменение 255
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) извършване на оценка на 
пътниците преди тяхното планирано 
пристигане или заминаване от 
държавата членка с цел да се 
идентифицират лицата, които може 
да са участници в престъпление, 
свързано с тероризъм, или в тежко 
транснационално престъпление, и за 
които се налага допълнителна 
проверка от компетентните органи, 
посочени в член 5. При извършване на 

заличава се
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такава оценка звеното за данни за 
пътниците може да обработва PNR 
данни въз основа на предварително 
определени критерии. Държавите 
членки гарантират, че всяко 
съвпадение вследствие на тази 
автоматизирана обработка се 
преглежда поотделно по 
неавтоматизиран начин, за да се 
провери дали компетентният орган, 
посочен в член 5, трябва да 
предприеме действия;

Or. en

Изменение 256
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) извършване на оценка на 
пътниците преди тяхното планирано 
пристигане или заминаване от 
държавата членка с цел да се 
идентифицират лицата, които може 
да са участници в престъпление, 
свързано с тероризъм, или в тежко 
транснационално престъпление, и за 
които се налага допълнителна 
проверка от компетентните органи, 
посочени в член 5. При извършване на 
такава оценка звеното за данни за 
пътниците може да обработва PNR 
данни въз основа на предварително 
определени критерии. Държавите 
членки гарантират, че всяко 
съвпадение вследствие на тази 
автоматизирана обработка се 
преглежда поотделно по 
неавтоматизиран начин, за да се 
провери дали компетентният орган, 
посочен в член 5, трябва да 

заличава се
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предприеме действия;

Or. en

Изменение 257
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) извършване на оценка на пътниците 
преди тяхното планирано пристигане 
или заминаване от държавата членка с 
цел да се идентифицират лицата, които 
може да са участници в престъпление, 
свързано с тероризъм, или в тежко 
транснационално престъпление, и за 
които се налага допълнителна проверка 
от компетентните органи, посочени в 
член 5. При извършване на такава 
оценка звеното за данни за пътниците 
може да обработва PNR данни въз 
основа на предварително определени 
критерии. Държавите членки 
гарантират, че всяко съвпадение 
вследствие на тази автоматизирана 
обработка се преглежда поотделно по 
неавтоматизиран начин, за да се 
провери дали компетентният орган, 
посочен в член 5, трябва да предприеме 
действия;

а) извършване на оценка на пътниците 
преди тяхното планирано пристигане 
или заминаване от държавата членка с 
цел да се идентифицират лицата, които 
може да са участници в престъпление, 
свързано с тероризъм, за които се налага 
допълнителна проверка от 
компетентните органи, посочени в член 
5. При извършване на такава оценка 
звеното за данни за пътниците може да 
обработва PNR данни въз основа на 
предварително определени от 
компетентните власти, посочени в 
член 5, критерии. Държавите членки 
гарантират, че всяко съвпадение 
вследствие на тази автоматизирана 
обработка се преглежда поотделно по 
неавтоматизиран начин, за да се 
провери дали компетентният орган, 
посочен в член 5, трябва да предприеме 
действия;

Or. en

Изменение 258
Ioan Enciu

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) извършване на оценка на пътниците 
преди тяхното планирано пристигане 
или заминаване от държавата членка с 
цел да се идентифицират лицата, които 
може да са участници в престъпление, 
свързано с тероризъм, или в тежко 
транснационално престъпление, и за 
които се налага допълнителна проверка 
от компетентните органи, посочени в 
член 5. При извършване на такава 
оценка звеното за данни за пътниците 
може да обработва PNR данни въз 
основа на предварително определени 
критерии. Държавите членки
гарантират, че всяко съвпадение 
вследствие на тази автоматизирана 
обработка се преглежда поотделно по 
неавтоматизиран начин, за да се 
провери дали компетентният орган, 
посочен в член 5, трябва да предприеме 
действия;

a) извършване на оценка на пътниците 
преди тяхното планирано пристигане 
или заминаване от държавата членка с 
цел да се идентифицират лицата, които 
може да са участници в престъпление, 
свързано с тероризъм, или в тежко 
транснационално престъпление, и за 
които се налага допълнителна проверка 
от компетентните органи, посочени в 
член 5. При извършване на такава 
оценка звеното за данни за пътниците 
обработва PNR данни въз основа на 
предварително определени обективни 
критерии. Държавите членки
гарантират, че всяко съвпадение 
вследствие на тази автоматизирана 
обработка се преглежда поотделно по 
неавтоматизиран начин, за да се 
провери дали компетентният орган, 
посочен в член 5, трябва да предприеме 
действия; 

Or. ro

Изменение 259
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) извършване на оценка на пътниците 
преди тяхното планирано пристигане 
или заминаване от държавата членка с 
цел да се идентифицират лицата, които 
може да са участници в престъпление, 
свързано с тероризъм, или в тежко 
транснационално престъпление, и за 
които се налага допълнителна проверка 
от компетентните органи, посочени в 
член 5. При извършване на такава 

а) извършване на оценка на пътниците 
преди тяхното планирано пристигане 
или заминаване от държавата членка с 
цел да се идентифицират лицата, които 
може да са участници в престъпление, 
свързано с тероризъм, или в тежко 
транснационално престъпление, и за 
които се налага допълнителна проверка 
от компетентните органи, посочени в 
член 5. При извършване на такава 
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оценка звеното за данни за пътниците 
може да обработва PNR данни въз 
основа на предварително определени 
критерии. Държавите членки 
гарантират, че всяко съвпадение 
вследствие на тази автоматизирана 
обработка се преглежда поотделно по 
неавтоматизиран начин, за да се 
провери дали компетентният орган, 
посочен в член 5, трябва да предприеме 
действия;

оценка звеното за данни за пътниците не 
може да обработва PNR данни въз 
основа на предварително определени 
критерии. Държавите членки 
гарантират, че всяко съвпадение 
вследствие на някаква автоматизирана 
обработка се преглежда поотделно по 
неавтоматизиран начин, за да се 
провери дали компетентният орган, 
посочен в член 5, трябва да предприеме 
действия;

Or. en

Изменение 260
Axel Voss

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) извършване на оценка на пътниците 
преди тяхното планирано пристигане 
или заминаване от държавата членка с 
цел да се идентифицират лицата, които 
може да са участници в престъпление, 
свързано с тероризъм, или в тежко 
транснационално престъпление, и за 
които се налага допълнителна проверка 
от компетентните органи, посочени в 
член 5. При извършване на такава 
оценка звеното за данни за пътниците 
може да обработва PNR данни въз 
основа на предварително определени 
критерии. Държавите членки 
гарантират, че всяко съвпадение 
вследствие на тази автоматизирана 
обработка се преглежда поотделно по 
неавтоматизиран начин, за да се 
провери дали компетентният орган, 
посочен в член 5, трябва да предприеме 
действия;

а) извършване на оценка на пътниците 
преди тяхното планирано пристигане 
или заминаване от държавата членка с 
цел да се идентифицират лицата, които 
може да са участници в престъпление, 
свързано с тероризъм, или в тежко 
транснационално престъпление, и за 
които се налага допълнителна проверка 
от компетентните органи, посочени в 
член 5. При извършване на такава 
оценка звеното за данни за пътниците 
може да обработва PNR данни въз 
основа на предварително определени 
критерии. Звеното за данни за 
пътниците гарантира, че всяко 
съвпадение вследствие на тази 
автоматизирана обработка се преглежда 
поотделно по неавтоматизиран начин, за 
да се провери дали компетентният 
орган, посочен в член 5, трябва да 
предприеме действия;
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Or. de

Изменение 261
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) извършване на оценка на 
пътниците преди тяхното планирано 
пристигане или заминаване от 
държавата членка с цел да се 
идентифицират лицата, които може 
да са участници в престъпление, 
свързано с тероризъм, или в тежко 
престъпление, за които се налага 
допълнителна проверка от 
компетентните органи, посочени в 
член 5. При извършване на подобна 
оценка звеното за данни за 
пътниците може да съпостави PNR 
данните със съответни бази данни, 
включително международни и 
национални бази данни, или с 
национални версии на бази данни на 
Съюза, когато те са установени въз 
основа на правото на Съюза, относно 
издирвани лица или предмети, или 
такива, за които има сигнал, съгласно 
правилата на ЕС и международните 
и националните правила, приложими 
към такива документи. Държавите 
членки гарантират, че всяко 
съвпадение вследствие на тази 
автоматизирана обработка се 
преглежда поотделно по 
неавтоматизиран начин, за да се 
провери дали компетентният орган, 
посочен в член 5, трябва да 
предприеме действия;

заличава се

Or. en
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Изменение 262
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) извършване на оценка на пътниците 
преди тяхното планирано пристигане
или заминаване от държавата членка с 
цел да се идентифицират лицата, които 
може да са участници в престъпление, 
свързано с тероризъм, или в тежко 
престъпление, за които се налага 
допълнителна проверка от 
компетентните органи, посочени в член 
5. При извършване на подобна оценка
звеното за данни за пътниците може да 
съпостави PNR данните със съответни
бази данни, включително международни 
и национални бази данни, или с 
национални версии на бази данни на 
Съюза, когато те са установени въз 
основа на правото на Съюза, относно 
издирвани лица или предмети, или 
такива, за които има сигнал, съгласно 
правилата на ЕС и международните и 
националните правила, приложими към 
такива документи. Държавите членки 
гарантират, че всяко съвпадение 
вследствие на тази автоматизирана 
обработка се преглежда поотделно по 
неавтоматизиран начин, за да се 
провери дали компетентният орган, 
посочен в член 5, трябва да предприеме 
действия;

б) проверка на самоличността на 
пътниците преди тяхното планирано 
пристигане или заминаване от 
държавата членка с цел да се 
идентифицират лицата, които може да 
са участници в престъпление, свързано с 
тероризъм, или в тежко 
транснационално престъпление, и за 
които се налага допълнителна проверка 
от компетентните органи, посочени в 
член 5. При извършване на подобна 
проверка звеното за данни за пътниците 
може да съпостави PNR данните със 
специално създадени с цел 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно 
преследване на престъпление, 
свързано с тероризъм и на тежко 
транснационално престъпление бази 
данни, включително международни и 
национални бази данни, или с 
национални версии на бази данни на 
Съюза, когато те са установени въз 
основа на правото на Съюза, относно 
издирвани лица или предмети, или 
такива, за които има сигнал, съгласно 
правилата на ЕС и международните и 
националните правила, приложими към 
такива документи. Държавите членки 
гарантират, че всяко съвпадение 
вследствие на тази автоматизирана 
обработка се преглежда поотделно по 
неавтоматизиран начин, за да се 
провери дали компетентният орган, 
посочен в член 5, трябва да предприеме 
действия;

Or. en
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Изменение 263
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) извършване на оценка на пътниците 
преди тяхното планирано пристигане 
или заминаване от държавата членка с 
цел да се идентифицират лицата, които 
може да са участници в престъпление, 
свързано с тероризъм, или в тежко 
престъпление, за които се налага 
допълнителна проверка от 
компетентните органи, посочени в член 
5. При извършване на подобна оценка 
звеното за данни за пътниците може да 
съпостави PNR данните със съответни 
бази данни, включително международни 
и национални бази данни, или с 
национални версии на бази данни на 
Съюза, когато те са установени въз 
основа на правото на Съюза, относно 
издирвани лица или предмети, или 
такива, за които има сигнал, съгласно 
правилата на ЕС и международните и 
националните правила, приложими към 
такива документи. Държавите членки 
гарантират, че всяко съвпадение 
вследствие на тази автоматизирана 
обработка се преглежда поотделно по 
неавтоматизиран начин, за да се 
провери дали компетентният орган, 
посочен в член 5, трябва да предприеме 
действия;

б) извършване на оценка на пътниците 
преди тяхното планирано пристигане 
или заминаване от държавата членка с 
цел да се идентифицират лицата, които 
може да са участници в престъпление,
свързано с тероризъм, за които се налага 
допълнителна проверка от 
компетентните органи, посочени в член 
5. При извършване на подобна оценка 
звеното за данни за пътниците може да 
съпостави PNR данните със съответни 
бази данни, включително международни 
и национални бази данни, или с 
национални версии на бази данни на 
Съюза, когато те са установени въз 
основа на правото на Съюза, относно 
издирвани лица или предмети, или 
такива, за които има сигнал, съгласно 
правилата на ЕС и международните и 
националните правила, приложими към 
такива документи. Държавите членки 
гарантират, че всяко съвпадение 
вследствие на тази автоматизирана 
обработка се преглежда поотделно по 
неавтоматизиран начин, за да се 
провери дали компетентният орган, 
посочен в член 5, трябва да предприеме 
действия;

Or. en

Изменение 264
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) извършване на оценка на 
пътниците преди тяхното планирано 
пристигане или заминаване от 
държавата членка с цел да се 
идентифицират лицата, които може 
да са участници в престъпление, 
свързано с тероризъм, или в тежко 
престъпление, за които се налага 
допълнителна проверка от 
компетентните органи, посочени в член 
5. При извършване на подобна оценка 
звеното за данни за пътниците може да 
съпостави PNR данните със съответни 
бази данни, включително международни 
и национални бази данни, или с 
национални версии на бази данни на 
Съюза, когато те са установени въз 
основа на правото на Съюза, относно 
издирвани лица или предмети, или 
такива, за които има сигнал, съгласно 
правилата на ЕС и международните и 
националните правила, приложими към 
такива документи. Държавите членки 
гарантират, че всяко съвпадение 
вследствие на тази автоматизирана 
обработка се преглежда поотделно по 
неавтоматизиран начин, за да се 
провери дали компетентният орган, 
посочен в член 5, трябва да предприеме 
действия;

б) допълнителна оценка, която може 
да бъде извършена преди тяхното 
планирано пристигане или заминаване 
от държавата членка от компетентните 
органи, посочени в член 5, на пътници, 
по отношение на които съществуват 
фактически основания за подозрение 
за причастност към престъпление, 
свързано с тероризъм, или към тежко 
транснационално престъпление. При 
извършване на подобна оценка звеното 
за данни за пътниците може да 
съпостави PNR данните със съответни 
бази данни, включително международни 
и национални бази данни, или с 
национални версии на бази данни на 
Съюза, когато те са установени въз 
основа на правото на Съюза, относно 
издирвани лица или предмети, или 
такива, за които има сигнал, съгласно 
правилата на ЕС и международните и 
националните правила, приложими към 
такива документи. Държавите членки 
гарантират, че всяко съвпадение 
вследствие на тази автоматизирана 
обработка се преглежда поотделно по 
неавтоматизиран начин, за да се 
провери дали компетентният орган, 
посочен в член 5, трябва да предприеме 
действия;

Or. en

Изменение 265
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) извършване на оценка на 
пътниците преди тяхното планирано 

б) допълнителна оценка, която може 
да бъде извършена преди тяхното 
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пристигане или заминаване от 
държавата членка с цел да се 
идентифицират лицата, които може 
да са участници в престъпление, 
свързано с тероризъм, или в тежко 
престъпление, за които се налага 
допълнителна проверка от 
компетентните органи, посочени в член 
5. При извършване на подобна оценка 
звеното за данни за пътниците може да 
съпостави PNR данните със съответни 
бази данни, включително международни 
и национални бази данни, или с 
национални версии на бази данни на 
Съюза, когато те са установени въз 
основа на правото на Съюза, относно 
издирвани лица или предмети, или 
такива, за които има сигнал, съгласно 
правилата на ЕС и международните и 
националните правила, приложими към 
такива документи. Държавите членки 
гарантират, че всяко съвпадение 
вследствие на тази автоматизирана 
обработка се преглежда поотделно по 
неавтоматизиран начин, за да се 
провери дали компетентният орган, 
посочен в член 5, трябва да предприеме 
действия;

планирано пристигане или заминаване 
от държавата членка от компетентните 
органи, посочени в член 5, на пътници, 
по отношение на които съществуват 
убедителни основания за подозрение 
за причастност към престъпление, 
свързано с тероризъм, или към тежко 
транснационално престъпление. При 
извършване на подобна оценка звеното 
за данни за пътниците може да 
съпостави PNR данните със съответни 
бази данни, включително международни 
и национални бази данни, или с 
национални версии на бази данни на 
Съюза, когато те са установени въз 
основа на правото на Съюза, относно 
издирвани лица или предмети, или 
такива, за които има сигнал, съгласно 
правилата на ЕС и международните и 
националните правила, приложими към 
такива документи. Държавите членки 
гарантират, че всяко съвпадение 
вследствие на тази автоматизирана 
обработка се преглежда поотделно по 
неавтоматизиран начин, за да се 
провери дали компетентният орган, 
посочен в член 5, трябва да предприеме 
действия;

Or. en

Изменение 266
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) предоставяне на отговор въз основа 
на оценка на всеки отделен случай на 
надлежно мотивирано искане от страна 
на компетентните органи да им бъдат 
предоставени PNR данни, обработване в 
конкретни случаи на PNR данни с цел 
предотвратяване, разкриване, 

в) предоставяне на отговор въз основа 
на оценка на всеки отделен случай на 
надлежно мотивирано искане от страна 
на компетентните органи да им бъдат 
предоставени PNR данни, обработване в 
конкретни случаи на PNR данни с цел 
предотвратяване, разкриване, 
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разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки престъпления, както и 
предоставяне на компетентните органи 
на резултатите от това обработване; и

разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки транснационални
престъпления, както и предоставяне на 
компетентните органи на резултатите от 
това обработване; и

Or. en

Изменение 267
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) предоставяне на отговор въз основа 
на оценка на всеки отделен случай на 
надлежно мотивирано искане от страна 
на компетентните органи да им бъдат 
предоставени PNR данни, обработване в 
конкретни случаи на PNR данни с цел 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки престъпления, както и 
предоставяне на компетентните органи 
на резултатите от това обработване; и

в) предоставяне на отговор въз основа 
на оценка на всеки отделен случай на 
надлежно мотивирано искане от страна 
на компетентните органи да им бъдат 
предоставени PNR данни, обработване в 
конкретни случаи на PNR данни с цел 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
както и предоставяне на компетентните 
органи на резултатите от това 
обработване; и

Or. en

Изменение 268
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) предоставяне на отговор въз основа 
на оценка на всеки отделен случай на 
надлежно мотивирано искане от страна 
на компетентните органи да им бъдат 

в) предоставяне на отговор въз основа 
на оценка на всеки отделен случай на 
надлежно мотивирано искане от страна 
на компетентните органи да им бъдат 
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предоставени PNR данни, обработване в 
конкретни случаи на PNR данни с цел 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки престъпления, както и 
предоставяне на компетентните органи 
на резултатите от това обработване; и

предоставени PNR данни, обработване в 
конкретни случаи на PNR данни с цел 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки транснационални
престъпления, както и предоставяне на 
компетентните органи на резултатите от 
това обработване; и

Or. en

Изменение 269
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) анализ на PNR данни с цел 
актуализиране или създаване на нови 
критерии за извършване на оценки за 
идентифициране на лица, които 
може да са участници в 
престъпление, свързано с тероризъм, 
или в тежко транснационално 
престъпление съгласно буква а).

заличава се

Or. en

Изменение 270
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) анализ на PNR данни с цел 
актуализиране или създаване на нови 
критерии за извършване на оценки за 
идентифициране на лица, които 
може да са участници в 

заличава се
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престъпление, свързано с тероризъм, 
или в тежко транснационално 
престъпление съгласно буква а).

Or. en

Изменение 271
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) анализ на PNR данни с цел 
актуализиране или създаване на нови 
критерии за извършване на оценки за 
идентифициране на лица, които 
може да са участници в 
престъпление, свързано с тероризъм, 
или в тежко транснационално 
престъпление съгласно буква а).

заличава се

Or. en

Изменение 272
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) анализ на PNR данни с цел 
актуализиране или създаване на нови 
критерии за извършване на оценки за 
идентифициране на лица, които 
може да са участници в 
престъпление, свързано с тероризъм, 
или в тежко транснационално 
престъпление съгласно буква а).

заличава се

Or. en
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Изменение 273
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) анализ на PNR данни с цел 
актуализиране или създаване на нови 
критерии за извършване на оценки за 
идентифициране на лица, които може да 
са участници в престъпление, свързано с 
тероризъм, или в тежко 
транснационално престъпление
съгласно буква а).

г) анализ на PNR данни с цел 
актуализиране или създаване на нови 
критерии за извършване на оценки за 
идентифициране на лица, които може да 
са участници в престъпление, свързано с 
тероризъм, съгласно буква а).

Or. en

Изменение 274
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Посочената в буква а) от параграф 
2 оценка на пътниците преди 
тяхното планирано пристигане в 
държавата-членка или отпътуване 
от нея се извършва по 
недискриминационен начин въз основа 
на критериите за оценка, установени 
от звеното за данни за пътниците в 
държавата-членка. Държавите 
членки гарантират, че критериите за 
оценка се определят от звеното за 
данни за пътниците в 
сътрудничество с компетентните 
органи, посочени в член 5. 
Критериите за оценка не следва при 
никакви обстоятелства да се 
основават на расата или етническия 

заличава се
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произход на лицето, нито на неговите 
религиозни или философски 
убеждения, политически възгледи, 
членство в синдикати, здраве или 
сексуален живот.

Or. en

Обосновка

Профилирането или обработката на PNR данни спрямо предварително определени 
критерии за оценка не трябва да се допуска при липса на правна дефиниция за 
профилиране на ниво Европейски съюз.

Изменение 275
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Посочената в буква а) от параграф 2 
оценка на пътниците преди тяхното 
планирано пристигане в държавата-
членка или отпътуване от нея се 
извършва по недискриминационен 
начин въз основа на критериите за 
оценка, установени от звеното за 
данни за пътниците в държавата-
членка. Държавите членки гарантират, 
че критериите за оценка се определят от
звеното за данни за пътниците в 
сътрудничество с компетентните 
органи, посочени в член 5. Критериите 
за оценка не следва при никакви 
обстоятелства да се основават на расата 
или етническия произход на лицето, 
нито на неговите религиозни или 
философски убеждения, политически 
възгледи, членство в синдикати, здраве 
или сексуален живот.

3. Посочената в буква а) от параграф 2 
оценка на пътниците преди тяхното 
планирано пристигане в държавата-
членка или отпътуване от нея се 
извършва по недискриминационен 
начин въз основа на критериите за 
оценка. Държавите членки гарантират, 
че критериите за оценка се определят от 
компетентните органи, посочени в 
член 5. Критериите за оценка не следва 
при никакви обстоятелства да се 
основават на расата или етническия 
произход на лицето, нито на неговите 
религиозни или философски убеждения, 
политически възгледи, членство в 
синдикати, здраве или сексуален живот.

Or. en
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Изменение 276
Kinga Göncz

Предложение за директива
Член 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Посочената в буква а) от параграф 2 
оценка на пътниците преди тяхното 
планирано пристигане в държавата-
членка или отпътуване от нея се 
извършва по недискриминационен 
начин въз основа на критериите за 
оценка, установени от звеното за данни 
за пътниците в държавата-членка. 
Държавите членки гарантират, че 
критериите за оценка се определят от 
звеното за данни за пътниците в 
сътрудничество с компетентните 
органи, посочени в член 5. Критериите 
за оценка не следва при никакви 
обстоятелства да се основават на расата 
или етническия произход на лицето, 
нито на неговите религиозни или 
философски убеждения, политически 
възгледи, членство в синдикати, здраве 
или сексуален живот.

3. Посочената в буква а) от параграф 2 
оценка на пътниците преди тяхното 
планирано пристигане в държавата-
членка или отпътуване от нея се 
извършва по недискриминационен 
начин въз основа на критериите за 
оценка, установени от звеното за данни 
за пътниците в държавата-членка. 
Държавите членки гарантират, че 
критериите за оценка се определят от 
звеното за данни за пътниците в 
сътрудничество с компетентните 
органи, посочени в член 5. Критериите 
за оценка не следва при никакви 
обстоятелства да се основават на расата 
или етническия произход на лицето, 
нито на неговите религиозни или 
философски убеждения, политически 
възгледи, членство в синдикати, здраве, 
увреждане или сексуална ориентация.

Or. en

Изменение 277
Tanja Fajon

Предложение за директива
Член 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Посочената в буква а) от параграф 2 
оценка на пътниците преди тяхното 
планирано пристигане в държавата 
членка или отпътуване от нея се 
извършва по недискриминационен 
начин въз основа на критериите за 
оценка, установени от звеното за 

3. Посочената в буква а) от параграф 2 
оценка на пътниците преди тяхното 
планирано пристигане в държавата 
членка или отпътуване от нея се 
извършва по недискриминационен 
начин въз основа на общи критерии за 
оценка в сътрудничество с 
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данни за пътниците в държавата-
членка. Държавите членки 
гарантират, че критериите за оценка 
се определят от звеното за данни за 
пътниците в сътрудничество с 
компетентните органи, посочени в 
член 5. Критериите за оценка не следва 
при никакви обстоятелства да се 
основават на расата или етническия 
произход на лицето, нито на неговите 
религиозни или философски убеждения, 
политически възгледи, членство в 
синдикати, здраве или сексуален живот.

компетентните органи, посочени в 
член 5. Критериите за оценка не следва 
при никакви обстоятелства да се 
основават на расата или етническия 
произход на лицето, нито на неговите 
религиозни или философски убеждения, 
политически възгледи, членство в 
синдикати, здраве или сексуален живот.

Or. en

Изменение 278
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Обработката на PNR данни може 
да бъде разпоредена само по искане на 
централното звено за данни за 
пътниците от компетентен в тази 
област съдебен орган на дадена 
държава членка. Централното звено 
за данни за пътниците може да 
разпореди това действие единствено 
ако докаже, че забавянето е свързано 
с рискове („periculum in mora“).

Or. en

Изменение 279
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Предаването на PNR данни може 
да се разпореди само по искане на 
звеното за данни за пътниците от 
съд на дадена държава членка. 
Централното звено за данни на 
пътниците може да разпореди това 
действие единствено ако докаже, че 
забавянето е свързано с рискове 
(„periculum in mora“).

Or. en

Изменение 280
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 4 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Звеното за данни за пътниците на 
държава членка предава PNR данните 
или резултатите от обработката на PNR 
данните за лица, идентифицирани 
съгласно параграф 2, букви а) и б), за
по-нататъшен преглед на съответните 
компетентни органи на същата държава-
членка. Такова предаване се прави само 
въз основа на оценка на всеки отделен 
случай.

4. Звеното за данни за пътниците на 
държава членка предава PNR данните 
или резултатите от обработката на PNR 
данните за лица, идентифицирани 
съгласно параграф 2, буква б), за по-
нататъшен преглед на съответните 
компетентни органи на същата държава-
членка. Такова предаване се прави само 
въз основа на оценка на всеки отделен 
случай.

Or. en

Изменение 281
Axel Voss

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Звеното за данни за пътниците на 
държава членка предава PNR данните 
или резултатите от обработката на PNR 
данните за лица, идентифицирани 
съгласно параграф 2, букви а) и б), за 
по-нататъшен преглед на съответните 
компетентни органи на същата държава 
членка. Такова предаване следва да се 
прави само въз основа на оценка на 
всеки отделен случай.

4. Звеното за данни за пътниците 
предава PNR данните или резултатите 
от обработката на PNR данните за лица, 
идентифицирани съгласно параграф 2, 
букви а) и б), за по-нататъшен преглед 
на съответните компетентни органи на 
същата държава членка. Такова 
предаване следва да се прави само въз 
основа на оценка на всеки отделен 
случай.

Or. de

Изменение 282
Ágnes Hankiss

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Звеното за данни за пътниците на 
държава членка предава PNR данните
или резултатите от обработката на PNR 
данните за лица, идентифицирани 
съгласно параграф 2, букви а) и б), за 
по-нататъшен преглед на съответните 
компетентни органи на същата държава 
членка. Такова предаване следва да се 
прави само въз основа на оценка на 
всеки отделен случай.

4. Звеното за данни за пътниците на 
държава членка предава PNR данните 
или резултатите от обработката на PNR 
данните за лица, идентифицирани 
съгласно параграф 2, букви а) и б), за 
по-нататъшен преглед на съответните 
компетентни органи на същата държава 
членка. В зависимост от резултата 
от прегледа констатациите, свързани 
с идентифицираното лице, трябва да 
бъдат съхранявани и този факт 
трябва да бъде взет под внимание при 
вземането на решение за това колко 
дълго да се съхраняват данните.
Такова предаване следва да се прави 
само въз основа на оценка на всеки 
отделен случай.

Or. hu
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Изменение 283
Tanja Fajon

Предложение за директива
Член 4 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Звеното за данни за пътниците на 
държава членка предава PNR данните 
или резултатите от обработката на PNR 
данните за лица, идентифицирани 
съгласно параграф 2, букви а) и б), за 
по-нататъшен преглед на съответните 
компетентни органи на същата държава-
членка. Такова предаване се прави само 
въз основа на оценка на всеки отделен 
случай.

4. Звеното за данни за пътниците на 
държава членка или група от държави 
членки предава PNR данните или 
резултатите от обработката на PNR 
данните за лица, идентифицирани 
съгласно параграф 2, букви а) и б), за 
по-нататъшен преглед на съответните 
компетентни органи на същата държава 
членка. Такова предаване се прави само 
въз основа на оценка на всеки отделен 
случай.

Or. en

Изменение 284
Alexander Alvaro

Предложение за директива
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5 заличава се
Компетентни органи

1. Всяка държава-членка приема 
списък на компетентните органи, 
оправомощени да изискват и 
получават PNR данни или 
резултатите от обработката на 
PNR данни от звеното за данни за 
пътниците, за да анализират тази 
информация допълнително или да 
предприемат съответните действия 
с цел предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно 
преследване на престъпления, 
свързани с тероризъм, и на тежки 
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престъпления.
2. Компетентните органи са органи, 
компетентни за предотвратяване, 
разкриване, разследване и наказателно 
преследване на престъпления, 
свързани с тероризъм, и на тежки 
престъпления.
3. Всяка държава-членка уведомява 
Комисията за списъка на своите 
компетентни органи не по-късно от 
дванадесет месеца след влизането в 
сила на настоящата директива и 
може по всяко време да актуализира 
декларацията си. Комисията 
публикува тази информация, както и 
евентуални актуализации, в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.
4. PNR данните или резултатите от 
обработката на PNR данни, получени 
от звеното за данни за пътниците, 
могат да бъдат обработвани 
допълнително от компетентните 
органи на държавите-членки 
единствено с цел предотвратяване, 
разкриване, разследване и наказателно 
преследване на престъпления, 
свързани с тероризъм, и на тежки 
престъпления.
5. Параграф 4 не засяга националните 
правомощия на правоприлагащите 
или съдебните органи в случаите, 
когато в хода на действия по 
правоприлагане вследствие на това 
обработване бъдат разкрити други 
престъпления или бъдат получени 
насочващи сигнали за такива.
6. Компетентните органи не вземат 
никакви решения, които създават 
неблагоприятни правни последици за 
дадено лице или сериозно го засягат, 
въз основа единствено на 
автоматизирана обработка на PNR 
данни. Подобни решения не следва да 
се основават на расата или 
етническия произход на лицето, нито 
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на неговите религиозни или 
философски убеждения, политически 
възгледи, членство в синдикати, 
здраве или сексуален живот.

Or. en

Изменение 285
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка приема списък 
на компетентните органи, 
оправомощени да изискват и получават 
PNR данни или резултатите от 
обработката на PNR данни от звеното за 
данни за пътниците, за да анализират 
тази информация допълнително или да 
предприемат съответните действия с цел 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки престъпления.

1. Всяка държава членка приема списък 
на компетентните органи, 
оправомощени да изискват и получават 
PNR данни или резултатите от 
обработката на PNR данни за всеки 
отделен случай от звеното за данни за 
пътниците, за да анализират тази 
информация допълнително или да 
предприемат съответните действия с цел 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки транснационални 
престъпления.

Or. en

Изменение 286
Axel Voss

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка приема списък 
на компетентните органи, 
оправомощени да изискват и получават 
PNR данни или резултатите от 

(Не се отнася до българския текст)



AM\897635BG.doc 59/188 PE486.159v01-00

BG

обработката на PNR данни от звеното за 
данни за пътниците, за да анализират 
тази информация допълнително или да 
предприемат съответните действия с цел 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм,
и на тежки престъпления.

Or. de

Изменение 287
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка приема списък 
на компетентните органи, 
оправомощени да изискват и получават 
PNR данни или резултатите от 
обработката на PNR данни от звеното за 
данни за пътниците, за да анализират 
тази информация допълнително или да 
предприемат съответните действия с цел 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки престъпления.

1. Всяка държава членка приема списък 
на компетентните органи, 
оправомощени да изискват и получават 
PNR данни или резултатите от 
обработката на PNR данни от звеното за 
данни за пътниците, за да анализират 
тази информация допълнително или да 
предприемат съответните действия с цел 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм.

Or. en

Изменение 288
Ioan Enciu

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка приема списък 
на компетентните органи, 

1. Всяка държава членка, при спазване 
на принципите на необходимост и 



PE486.159v01-00 60/188 AM\897635BG.doc

BG

оправомощени да изискват и получават 
PNR данни или резултатите от 
обработката на PNR данни от звеното за 
данни за пътниците, за да анализират 
тази информация допълнително или да 
предприемат съответните действия с цел 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки престъпления.

пропорционалност, приема списък на 
компетентните органи, оправомощени 
да изискват и получават PNR данни или 
резултатите от обработката на PNR 
данни от звеното за данни за пътниците, 
за да анализират тази информация 
допълнително или да предприемат 
съответните действия с цел 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки престъпления.

Or. ro

Изменение 289
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка приема списък 
на компетентните органи, 
оправомощени да изискват и получават 
PNR данни или резултатите от 
обработката на PNR данни от звеното за 
данни за пътниците, за да анализират 
тази информация допълнително или да 
предприемат съответните действия с цел 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки престъпления.

1. Всяка държава членка приема списък 
на компетентните органи, 
оправомощени да изискват и получават 
PNR данни или резултатите от 
обработката на PNR данни от звеното за 
данни за пътниците, за да анализират 
тази информация допълнително или да 
предприемат съответните действия с цел 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки транснационални 
престъпления.

Or. en

Изменение 290
Sophia in 't Veld
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Предложение за директива
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентните органи се състоят 
от органи, компетентни за 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки престъпления.

2. Компетентните органи са органи, 
компетентни за предотвратяване, 
разкриване, разследване и наказателно 
преследване на престъпления, свързани 
с тероризъм, и на тежки 
транснационални престъпления.

Or. en

Изменение 291
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентните органи са органи, 
компетентни за предотвратяване, 
разкриване, разследване и наказателно 
преследване на престъпления, свързани 
с тероризъм, и на тежки 
престъпления.

2. Компетентните органи са органи, 
компетентни за предотвратяване, 
разкриване, разследване и наказателно 
преследване на престъпления, свързани 
с тероризъм.

Or. en

Изменение 292
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентните органи са органи, 
компетентни за предотвратяване, 
разкриване, разследване и наказателно 
преследване на престъпления, свързани 
с тероризъм, и на тежки престъпления.

2. Компетентните органи са органи, 
компетентни за предотвратяване, 
разкриване, разследване и наказателно 
преследване на престъпления, свързани 
с тероризъм, и на тежки 
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транснационални престъпления.

Or. en

Изменение 293
Manfred Weber

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяка държава членка уведомява 
Комисията за списъка на своите 
компетентни органи не по-късно от 
дванадесет месеца след влизането в сила 
на настоящата директива и може по 
всяко време да актуализира 
декларацията си. Комисията публикува 
тази информация, както и евентуални 
актуализации, в Официален вестник на 
Европейския съюз.

3. Всяка държава членка уведомява 
Комисията за списъка на своите 
компетентни органи не по-късно от 
дванадесет месеца след влизането в сила 
на настоящата директива, респ. 
дванадесет месеца след първото 
използване на резервационни данни на 
пътниците за целите, предвидени в 
настоящата директива, и може по 
всяко време да актуализира 
декларацията си. Комисията публикува 
тази информация, както и евентуални 
актуализации, в Официален вестник на 
Европейския съюз.

Or. de

Изменение 294
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 5 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. PNR данните или резултатите от 
обработката на PNR данни, получени от 
звеното за данни за пътниците, могат да 
бъдат обработвани допълнително от 
компетентните органи на държавите-
членки единствено с цел 
предотвратяване, разкриване, 

4. PNR данните или резултатите от 
обработката на PNR данни, получени от 
звеното за данни за пътниците, могат да 
бъдат обработвани допълнително от 
компетентните органи на държавите-
членки единствено с цел 
предотвратяване, разкриване, 
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разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки престъпления.

разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки транснационални 
престъпления.

Or. en

Изменение 295
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 5 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. PNR данните или резултатите от 
обработката на PNR данни, получени от 
звеното за данни за пътниците, могат да 
бъдат обработвани допълнително от 
компетентните органи на държавите-
членки единствено с цел 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки престъпления.

4. PNR данните или резултатите от 
обработката на PNR данни, получени от 
звеното за данни за пътниците, могат да 
бъдат обработвани допълнително от 
компетентните органи на държавите-
членки единствено с цел 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм.

Or. en

Изменение 296
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Член 5 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. PNR данните или резултатите от 
обработката на PNR данни, получени от 
звеното за данни за пътниците, могат да 
бъдат обработвани допълнително от 
компетентните органи на държавите-
членки единствено с цел 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 

4. PNR данните или резултатите от 
обработката на PNR данни, получени от 
звеното за данни за пътниците, могат да 
бъдат обработвани допълнително от 
компетентните органи на държавите-
членки единствено с цел 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
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на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки престъпления.

на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки транснационални 
престъпления.

Or. en

Изменение 297
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 5 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Параграф 4 не засяга националните 
правомощия на правоприлагащите 
или съдебните органи в случаите, 
когато в хода на действия по 
правоприлагане вследствие на това 
обработване бъдат разкрити други 
престъпления или бъдат получени 
насочващи сигнали за такива.

заличава се

Or. en

Изменение 298
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 5 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Компетентните органи не вземат 
никакви решения, които създават 
неблагоприятни правни последици за 
дадено лице или сериозно го засягат, въз 
основа единствено на автоматизирана 
обработка на PNR данни. Подобни 
решения не следва да се основават на 
расата или етническия произход на 
лицето, нито на неговите религиозни 
или философски убеждения, 
политически възгледи, членство в 

6. Компетентните органи не вземат 
никакви решения, които създават 
неблагоприятни правни последици за 
дадено лице или сериозно го засягат, въз 
основа единствено на автоматизирана 
обработка на PNR данни. Подобни 
решения не следва да се основават на 
пола, расата, цвета, етническия или 
социален произход, генетични 
характеристики, език на лицето, нито 
на неговите религиозни или философски 
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синдикати, здраве или сексуален 
живот.

убеждения, политически възгледи, 
членство в синдикати, членство в 
национално малцинство, имотно 
състояние, увреждане, възраст, здраве 
или сексуална ориентация, както е 
посочено в член 21 от Хартата за 
основните права на Европейския съюз.

Or. en

Изменение 299
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Член 5 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Компетентните органи не вземат 
никакви решения, които създават 
неблагоприятни правни последици за 
дадено лице или сериозно го засягат, въз 
основа единствено на автоматизирана 
обработка на PNR данни. Подобни 
решения не следва да се основават на 
расата или етническия произход на 
лицето, нито на неговите религиозни 
или философски убеждения, 
политически възгледи, членство в 
синдикати, здраве или сексуален живот.

6. Компетентните органи не вземат 
никакви решения, които създават 
неблагоприятни правни последици за 
дадено лице или сериозно го засягат, въз 
основа единствено на автоматизирана 
обработка на PNR данни, обработка 
спрямо предварително определени 
критерии или всяка друга форма на 
профилиране. Подобни решения не 
следва да се основават на расата или
етническия произход на лицето, нито на 
неговите религиозни или философски 
убеждения, политически възгледи, 
членство в синдикати, здраве или 
сексуален живот.

Or. en

Изменение 300
Tanja Fajon

Предложение за директива
Член 5 - параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Компетентните органи не вземат 
никакви решения, които създават 
неблагоприятни правни последици за 
дадено лице или сериозно го засягат, въз 
основа единствено на автоматизирана 
обработка на PNR данни. Подобни 
решения не следва да се основават на 
расата или етническия произход на 
лицето, нито на неговите религиозни 
или философски убеждения, 
политически възгледи, членство в 
синдикати, здраве или сексуален живот.

6. Компетентните органи не вземат 
никакви решения, които създават 
неблагоприятни правни последици за 
дадено лице или сериозно го засягат, въз 
основа единствено на автоматизирана 
обработка на PNR данни. Подобни 
решения не следва да се основават на 
расата или етническия произход на 
лицето, нито на неговите религиозни 
убеждения, политически възгледи, 
членство в синдикати, здраве или 
сексуален живот.

Or. en

Изменение 301
Alexander Alvaro

Предложение за директива
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6 заличава се
Задължения на въздушните 

превозвачи
1. Държавите-членки приемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че въздушните 
превозвачи предават чрез метода 
„push“ PNR данните, определени в 
член 2, буква в) и уточнени в 
приложението, дотолкова доколкото 
те вече събират тези данни, в базата 
данни на националното звено за данни 
за пътниците на държавата-членка, 
на чиято територия 
международният полет ще 
пристигне или от чиято територия 
ще отпътува. В случай на съвместно 
използване на кодове при полети от 
един или повече въздушни превозвачи, 
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задължението за предаване на PNR 
данните за всички пътници от 
полета следва да е на въздушния 
превозвач, който осъществява 
полета. Когато определен полет 
включва едно или повече междинни 
кацания на летища на държавите-
членки, въздушните превозвачи 
предават PNR данните на звената за 
данни за пътниците на всяка от 
съответните държави-членки.
2. Въздушните превозвачи предават 
PNR данните по електронен път, 
като използват общите протоколи и 
поддържаните формати на данни, 
които следва да бъдат приети в 
съответствие с процедурата по член 
13 и член 14, или в случай на 
техническа неизправност по всеки 
друг подходящ начин, чрез който се 
гарантира подходящо ниво на 
сигурност на данните:
а) в срок от 24 до 48 часа преди 
обявеното време за излитане; и 
б) непосредствено преди полета, т.е. 
след като пътниците са се качили на 
самолета в подготовка за излитане и 
вече няма възможност да се качват 
други пътници. 
3. Държавите-членки могат да 
позволят на въздушните превозвачи 
да ограничат предаването, посочено в 
параграф 2, буква б), до актуализиране 
на предаването, посочено в параграф 
2, буква а).
4. Въз основа на оценка на всеки 
отделен случай, по искане на звеното 
за данни за пътниците съгласно 
националното законодателство, 
въздушните превозвачи предават PNR 
данни, когато е необходим по-ранен 
от посочения в параграф 2, буква а) 
достъп с цел да се реагира на 
конкретна и действителна заплаха 
от престъпление, свързано с 
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тероризъм, или тежко престъпление.

Or. en

Изменение 302
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки приемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че въздушните превозвачи предават 
чрез метода „push“ PNR данните, 
определени в член 2, буква в) и 
уточнени в приложението, дотолкова 
доколкото те вече събират тези данни, в 
базата данни на националното звено за 
данни за пътниците на държавата-
членка, на чиято територия 
международният полет ще пристигне 
или от чиято територия ще отпътува. В 
случай на съвместно използване на 
кодове при полети от един или повече 
въздушни превозвачи, задължението за 
предаване на PNR данните за всички 
пътници от полета следва да е на 
въздушния превозвач, който 
осъществява полета. Когато определен 
полет включва едно или повече 
междинни кацания на летища на 
държавите-членки, въздушните 
превозвачи предават PNR данните на 
звената за данни за пътниците на всяка 
от съответните държави-членки.

1. Държавите членки приемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че въздушните превозвачи предават 
чрез метода „push“ PNR данните, 
определени в член 2, буква в) и 
уточнени в приложението, дотолкова 
доколкото те вече събират тези данни в 
хода на обичайната си дейност, в 
базата данни на националното звено за 
данни за пътниците на държавата 
членка, на чиято територия 
международният полет ще пристигне 
или от чиято територия ще отпътува. В 
случай на съвместно използване на 
кодове при полети от един или повече 
въздушни превозвачи, задължението за 
предаване на PNR данните за всички 
пътници от полета следва да е на 
въздушния превозвач, който 
осъществява полета. Когато определен 
полет включва едно или повече 
междинни кацания на летища на 
държавите членки, въздушните 
превозвачи предават PNR данните на 
звената за данни за пътниците на всяка 
от съответните държави членки.

Or. en

Изменение 303
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки приемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че въздушните превозвачи предават 
чрез метода „push“ PNR данните, 
определени в член 2, буква в) и 
уточнени в приложението, дотолкова 
доколкото те вече събират тези данни, в 
базата данни на националното звено за 
данни за пътниците на държавата-
членка, на чиято територия 
международният полет ще пристигне 
или от чиято територия ще отпътува. В 
случай на съвместно използване на 
кодове при полети от един или повече 
въздушни превозвачи, задължението за 
предаване на PNR данните за всички 
пътници от полета следва да е на 
въздушния превозвач, който 
осъществява полета. Когато определен 
полет включва едно или повече 
междинни кацания на летища на 
държавите-членки, въздушните 
превозвачи предават PNR данните на 
звената за данни за пътниците на всяка 
от съответните държави-членки.

1. Държавите членки приемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че въздушните превозвачи предават 
чрез метода „push“ PNR данните, 
определени в член 2, буква в) и 
уточнени в приложението, дотолкова 
доколкото те вече събират тези данни, в 
базата данни на националното звено за 
данни за пътниците на държавата 
членка, на чиято територия 
международният полет ще пристигне 
или от чиято територия ще отпътува. В 
случай на съвместно използване на 
кодове при полети от един или повече 
въздушни превозвачи, задължението за 
предаване на PNR данните за всички 
пътници от полета следва да е на 
въздушния превозвач, който 
осъществява полета. Когато определен 
полет включва едно или повече 
междинни кацания на летища на 
държавите членки, въздушните 
превозвачи предават PNR данните на 
звената за данни за пътниците на всяка 
от съответните държави членки.
Забранява се каквото и да е 
прехвърляне на PNR данни, 
разкриващо пола, възрастта, расата, 
социалния или етнически произход на 
дадено лице, както и неговите 
религиозни или философски 
убеждения, политически възгледи, 
членство в синдикати, здраве или 
сексуален живот.

Or. en

Обосновка

Много по-безопасно е превозвачите да бъдат задължени да предават само някои 
данни, вместо да се налага те да бъдат изтривани от националните звена за данни за 
пътниците.
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Изменение 304
Axel Voss

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки приемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че въздушните превозвачи предават 
чрез метода „push“ PNR данните, 
определени в член 2, буква в) и 
уточнени в приложението, дотолкова 
доколкото те вече събират тези данни, в 
базата данни на националното звено за 
данни за пътниците на държавата 
членка, на чиято територия 
международният полет ще 
пристигне или от чиято територия 
ще отпътува. В случай на съвместно 
използване на кодове при полети от 
един или повече въздушни превозвачи, 
задължението за предаване на PNR 
данните за всички пътници от полета 
следва да е на въздушния превозвач, 
който осъществява полета. Когато 
определен полет включва едно или 
повече междинни кацания на летища 
на държавите членки, въздушните 
превозвачи предават PNR данните на 
звената за данни за пътниците на 
всяка от съответните държави 
членки.

1. Държавите членки приемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че въздушните превозвачи предават 
чрез метода „push“ PNR данните, 
определени в член 2, буква в) и 
уточнени в приложението, дотолкова 
доколкото те вече събират тези данни, в 
базата данни на националното звено за 
данни за пътниците. В случай на 
съвместно използване на кодове при 
полети от един или повече въздушни 
превозвачи, задължението за предаване 
на PNR данните за всички пътници от 
полета следва да е на въздушния 
превозвач, който осъществява полета.

Or. de

Изменение 305
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки приемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че въздушните превозвачи предават 
чрез метода „push“ PNR данните, 
определени в член 2, буква в) и 
уточнени в приложението, дотолкова 
доколкото те вече събират тези данни, в 
базата данни на националното звено за 
данни за пътниците на държавата-
членка, на чиято територия 
международният полет ще пристигне 
или от чиято територия ще отпътува. В 
случай на съвместно използване на 
кодове при полети от един или повече 
въздушни превозвачи, задължението за 
предаване на PNR данните за всички 
пътници от полета следва да е на 
въздушния превозвач, който 
осъществява полета. Когато определен 
полет включва едно или повече 
междинни кацания на летища на 
държавите членки, въздушните 
превозвачи предават PNR данните на 
звената за данни за пътниците на всяка 
от съответните държави-членки.

1. Държавите членки приемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че въздушните превозвачи, които вече 
събират PNR данни от своите 
пътници, предават (т.е. чрез метода 
„push“) PNR данните, определени в член 
2, буква в) и уточнени в приложението, 
дотолкова доколкото те събират тези 
данни в хода на обичайната си 
дейност, в базата данни на 
националното звено за данни за 
пътниците на държавата членка, на 
чиято територия международният полет 
ще пристигне или от чиято територия 
ще отпътува. В случай на съвместно 
използване на кодове при полети от 
един или повече въздушни превозвачи, 
задължението за предаване на PNR 
данните за всички пътници от полета 
следва да е на въздушния превозвач, 
който осъществява полета. Когато 
определен полет включва едно или 
повече междинни кацания на летища на 
държавите членки, въздушните 
превозвачи предават PNR данните 
изключително на звеното за данни за 
пътниците на държавата членка, на 
чиято територия е окончателното 
пристигане.

Or. en

Изменение 306
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки приемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че въздушните превозвачи предават 

1. Държавите членки приемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че въздушните превозвачи, които вече 
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чрез метода „push“ PNR данните, 
определени в член 2, буква в) и 
уточнени в приложението, дотолкова 
доколкото те вече събират тези данни, в 
базата данни на националното звено за 
данни за пътниците на държавата-
членка, на чиято територия 
международният полет ще пристигне 
или от чиято територия ще отпътува. В 
случай на съвместно използване на 
кодове при полети от един или повече 
въздушни превозвачи, задължението за 
предаване на PNR данните за всички 
пътници от полета следва да е на 
въздушния превозвач, който 
осъществява полета. Когато определен 
полет включва едно или повече 
междинни кацания на летища на 
държавите членки, въздушните 
превозвачи предават PNR данните на 
звената за данни за пътниците на всяка 
от съответните държави-членки.

събират PNR данни от своите 
пътници, предават чрез метода „push“ 
PNR данните, определени в член 2, 
буква в) и уточнени в приложението, 
дотолкова доколкото те събират тези 
данни в хода на обичайната си 
дейност, в базата данни на 
националното звено за данни за 
пътниците на държавата-членка, на 
чиято територия международният полет 
ще пристигне или от чиято територия 
ще отпътува. В случай на съвместно 
използване на кодове при полети от 
един или повече въздушни превозвачи, 
задължението за предаване на PNR 
данните за всички пътници от полета 
следва да е на въздушния превозвач, 
който осъществява полета. Когато 
определен полет включва едно или 
повече междинни кацания на летища на 
държавите членки, въздушните 
превозвачи предават PNR данните 
изключително на звеното за данни за 
пътниците на държавата членка, на 
чиято територия е окончателното 
пристигане.

Or. en

Изменение 307
Véronique Mathieu

Предложение за директива
Член 6 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки приемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че въздушните превозвачи предават 
чрез метода „push“ PNR данните, 
определени в член 2, буква в) и 
уточнени в приложението, дотолкова 
доколкото те вече събират тези данни, в 
базата данни на националното звено за 
данни за пътниците на държавата 

1. Държавите членки приемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че въздушните превозвачи предават 
чрез метода „push“ PNR данните, 
определени в член 2, буква в) и 
уточнени в приложението, дотолкова 
доколкото те вече събират тези данни, в 
базата данни на националното звено за 
данни за пътниците на държавата 
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членка, на чиято територия 
международният полет ще пристигне 
или от чиято територия ще отпътува. В 
случай на съвместно използване на 
кодове при полети от един или повече 
въздушни превозвачи, задължението 
за предаване на PNR данните за 
всички пътници от полета следва да е 
на въздушния превозвач, който 
осъществява полета. Когато 
определен полет включва едно или 
повече междинни кацания на летища 
на държавите членки, въздушните 
превозвачи предават PNR данните на 
звената за данни за пътниците на 
всяка от съответните държави 
членки.

членка, на чиято територия полетът
във и извън Европейския съюз ще 
пристигне или от чиято територия ще 
отпътува. 

Or. fr

Обосновка

Това изменение цели да извлече последиците от включването на всички полети в 
Европейския съюз в полето на директивата. Терминът „полети във и извън 
Европейския съюз“ е за предпочитане пред термина „международни/вътрешни 
полети“ от Кодекса на шенгенските граници, който не е приспособен към 
директивата, която ще се прилага спрямо цялата територия на Европейския съюз.

Изменение 308
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки не изискват от 
въздушните превозвачи да събират 
PNR данни, различни от тези, които 
те вече събират. Въздушните 
превозвачи не предават никакви други 
PNR данни освен тези, определени в 
член 2, буква в) и посочени в 
приложението. Въздушните 
превозвачи не носят отговорност за 
точността и пълнотата на данните, 



PE486.159v01-00 74/188 AM\897635BG.doc

BG

предоставени от пътниците, с 
изключение на случаите, когато 
въздушните превозвачи не са 
предприели необходимите разумни 
мерки, за да гарантират, че 
събраните от пътниците данни са 
точни и правилни.

Or. en

Изменение 309
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки не изискват от 
въздушните превозвачи да събират 
PNR данни, различни от тези, които 
те вече събират. Въздушните 
превозвачи не предават никакви други 
PNR данни освен тези, определени в 
член 2, буква в) и посочени в 
приложението. Въздушните 
превозвачи предприемат всички 
разумни мерки, за да се уверят, че 
данните, събирани от пътниците, са 
точни и верни; когато се установи, че 
случаят не е такъв, въздушният 
превозвач може да бъде подведен под 
отговорност.

Or. en

Изменение 310
Véronique Mathieu

Предложение за директива
Член 6 — параграф 1а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. В случай на съвместно използване 
на кодове при полети от един или 
повече въздушни превозвачи, 
задължението за предаване на PNR 
данните за всички пътници следва да 
е на въздушния превозвач, който 
осъществява полета на всички 
пътници. Когато общностен полет 
извън Европейския съюз включва едно 
или повече междинни кацания на 
летища на различни държави членки, 
превозвачите предават PNR данните 
за всички пътници на звената за 
данни за пътниците на всяка от 
съответните държави членки. Те 
действат по същия начин и когато 
определен полет в Европейския съюз 
включва едно или повече междинни 
кацания на летища на различни 
държави членки.

Or. fr

Обосновка

Това изменение позволява да се уточни реда за предаване на PNR данните в случаите,
когато превозвачите са повече или когато полетът включва междинно кацане.

Изменение 311
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Въздушните превозвачи предават 
PNR данните по електронен път, като 
използват общите протоколи и 
поддържаните формати на данни, които 
следва да бъдат приети в съответствие с 
процедурата по член 13 и член 14, или в 
случай на техническа неизправност по 

2. Въздушните превозвачи предават 
PNR данните по електронен път, като 
използват общите протоколи и 
поддържаните формати на данни, които 
следва да бъдат приети в съответствие с 
процедурата по член 13 и член 14, или в 
случай на техническа неизправност от 
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всеки друг подходящ начин, чрез който 
се гарантира подходящо ниво на 
сигурност на данните:

страна на въздушните превозвачи по 
всеки друг подходящ начин, чрез който 
се гарантира подходящо ниво на 
сигурност на данните:

Or. en

Изменение 312
Ioan Enciu

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Въздушните превозвачи предават 
PNR данните по електронен път, като 
използват общите протоколи и 
поддържаните формати на данни, които 
следва да бъдат приети в съответствие с 
процедурата по член 13 и член 14, или в 
случай на техническа неизправност по 
всеки друг подходящ начин, чрез който 
се гарантира подходящо ниво на 
сигурност на данните:

2. Въздушните превозвачи предават 
PNR данните по сигурен електронен 
път, като използват общите протоколи и 
поддържаните формати на данни, които 
следва да бъдат приети в съответствие с 
процедурата по член 13 и член 14, или в 
случай на техническа неизправност по 
всеки друг подходящ начин, чрез който 
се гарантира подходящо ниво на 
сигурност на данните:

Or. ro

Изменение 313
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Въздушните превозвачи предават 
PNR данните по електронен път, като 
използват общите протоколи и 
поддържаните формати на данни, които 
следва да бъдат приети в съответствие с 

2. Въздушните превозвачи предават 
PNR данните по електронен път, като 
използват общите протоколи и 
поддържаните формати на данни, които 
следва да бъдат приети в съответствие с 
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процедурата по член 13 и член 14, или в 
случай на техническа неизправност по 
всеки друг подходящ начин, чрез който 
се гарантира подходящо ниво на 
сигурност на данните:

процедурата по член 13 и член 14, или в 
случай на техническа неизправност от 
страна на въздушните превозвачи по 
всеки друг подходящ начин, чрез който 
се гарантира подходящо ниво на 
сигурност на данните:

Or. en

Изменение 314
Véronique Mathieu

Предложение за директива
Член 6 — параграф 2 — уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Въздушните превозвачи предават 
PNR данните по електронен път, като 
използват общите протоколи и 
поддържаните формати на данни, които 
следва да бъдат приети в съответствие с 
процедурата по член 13 и член 14, или в 
случай на техническа неизправност по 
всеки друг подходящ начин, чрез който 
се гарантира подходящо ниво на 
сигурност на данните:

2. Въздушните превозвачи предават 
PNR данните по електронен път, като 
използват общите протоколи и 
поддържаните формати на данни, които 
следва да бъдат приети в съответствие с 
процедурата по член 13 и член 14, или в 
случай на техническа неизправност по 
всеки друг подходящ начин, чрез който 
се гарантира подходящо ниво на 
сигурност на данните, като се 
отчитат указанията на ИКАО:

Or. fr

Обосновка

За да се осигури известна степен на съгласуваност с международните норми, от 
значение е да се уточни, че протоколите и форматите, които ще бъдат използвани, 
ще отчитат препоръките, признати на международно равнище.

Изменение 315
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Въздушните превозвачи предават 
PNR данните по електронен път, като 
използват общите протоколи и 
поддържаните формати на данни, които 
следва да бъдат приети в съответствие с 
процедурата по член 13 и член 14, или в 
случай на техническа неизправност по 
всеки друг подходящ начин, чрез който 
се гарантира подходящо ниво на 
сигурност на данните:

2. Въздушните превозвачи предават 
PNR данните на целевите 
международни полети по електронен 
път, като използват общите протоколи и 
поддържаните формати на данни, които 
следва да бъдат приети в съответствие с 
процедурата по член 13 и член 14, или в 
случай на техническа неизправност по 
всеки друг подходящ начин, чрез който 
се гарантира подходящо ниво на 
сигурност на данните:

Or. en

Изменение 316
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в срок от 24 до 48 часа преди 
обявеното време за излитане;

а) веднъж в срок от 24 до 48 часа преди 
обявеното време за излитане;

Or. en

Изменение 317
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) непосредствено преди полета, т.е. 
след като пътниците са се качили на 
самолета в подготовка за излитане и 
вече няма възможност да се качват 
други пътници.

б) веднъж непосредствено преди 
полета, т.е. след като пътниците са се 
качили на самолета в подготовка за 
излитане и вече няма възможност да се 
качват други пътници.
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Or. en

Изменение 318
Tanja Fajon

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако полетът не се състои поради 
форс мажорни обстоятелства и 
отмяна на пътуване, PNR данните, 
предадени на звеното за данни за 
пътниците, незабавно се изтриват. 

Or. en

Изменение 319
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки могат да 
позволят на въздушните превозвачи да 
ограничат предаването, посочено в 
параграф 2, буква б), до актуализиране 
на предаването, посочено в параграф 2, 
буква а).

3. Държавите членки позволяват на 
въздушните превозвачи да ограничат 
предаването, посочено в параграф 2, 
буква б), до актуализиране на 
предаването, посочено в параграф 2, 
буква а).

Or. en

Изменение 320
Axel Voss

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки могат да 
позволят на въздушните превозвачи да 
ограничат предаването, посочено в 
параграф 2, буква б), до актуализиране 
на предаването, посочено в параграф 2, 
буква а).

3. Звеното за данни за пътниците 
може да позволи на въздушните 
превозвачи да ограничат предаването, 
посочено в параграф 2, буква б), до 
актуализиране на предаването, посочено 
в параграф 2, буква а).

Or. de

Изменение 321
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки могат да 
позволят на въздушните превозвачи да 
ограничат предаването, посочено в 
параграф 2, буква б), до актуализиране 
на предаването, посочено в параграф 2, 
буква а).

3. Държавите членки позволяват на 
въздушните превозвачи да ограничат 
предаването, посочено в параграф 2, 
буква б), до актуализиране на 
предаването, посочено в параграф 2, 
буква а).

Or. en

Изменение 322
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 6 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Въз основа на оценка на всеки 
отделен случай, по искане на звеното за 
данни за пътниците съгласно 
националното законодателство, 
въздушните превозвачи предават PNR 
данни, когато е необходим по-ранен от 
посочения в параграф 2, буква а) достъп 

4. Въз основа на оценка на всеки 
отделен случай, по искане на звеното за 
данни за пътниците съгласно 
националното законодателство и след 
предварително съдебно разрешение, 
въздушните превозвачи предават PNR 
данни, когато е необходим по-ранен от 
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с цел да се реагира на конкретна и 
действителна заплаха от престъпление, 
свързано с тероризъм, или тежко 
престъпление.

посочения в параграф 2, буква а) достъп 
с цел да се реагира на конкретна, 
действителна и непосредствена заплаха 
от престъпление, свързано с тероризъм, 
или тежко транснационално
престъпление.

Or. en

Изменение 323
Axel Voss

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Въз основа на оценка на всеки 
отделен случай, по искане на звеното за 
данни за пътниците съгласно 
националното законодателство, 
въздушните превозвачи предават PNR 
данни, когато е необходим по-ранен от 
посочения в параграф 2, буква а) достъп 
с цел да се реагира на конкретна и 
действителна заплаха от престъпление,
свързано с тероризъм, или тежко 
престъпление.

4. Въз основа на оценка на всеки 
отделен случай, по искане на 
компетентните органи на държава 
членка съгласно националното 
законодателство, въздушните 
превозвачи предават на звеното за 
данни за пътниците PNR данни, 
когато по преценка на държава членка
е необходим по-ранен от посочения в 
параграф 2, буква а) достъп с цел да се 
реагира на конкретна и действителна 
заплаха от престъпление, свързано с 
тероризъм, или тежко престъпление.

Or. de

Изменение 324
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 6 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Въз основа на оценка на всеки 
отделен случай, по искане на звеното за 
данни за пътниците съгласно 

4. Въз основа на оценка на всеки 
отделен случай, по искане на звеното за 
данни за пътниците съгласно 
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националното законодателство, 
въздушните превозвачи предават PNR 
данни, когато е необходим по-ранен от 
посочения в параграф 2, буква а) достъп 
с цел да се реагира на конкретна и 
действителна заплаха от престъпление, 
свързано с тероризъм, или тежко 
престъпление.

националното законодателство, 
въздушните превозвачи предават PNR 
данни, когато е необходим по-ранен от 
посочения в параграф 2, буква а) достъп 
с цел да се реагира на конкретна и 
действителна заплаха от престъпление, 
свързано с тероризъм, или тежко 
транснационално престъпление.

(Това изменение се отнася до целия 
текст)

Or. en

Изменение 325
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 6 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Въз основа на оценка на всеки 
отделен случай, по искане на звеното за 
данни за пътниците съгласно 
националното законодателство, 
въздушните превозвачи предават PNR 
данни, когато е необходим по-ранен от 
посочения в параграф 2, буква а) достъп 
с цел да се реагира на конкретна и 
действителна заплаха от престъпление, 
свързано с тероризъм, или тежко 
престъпление.

4. Въз основа на оценка на всеки 
отделен случай, по искане на звеното за 
данни за пътниците съгласно 
националното законодателство, 
въздушните превозвачи предават PNR 
данни, когато е необходим по-ранен от 
посочения в параграф 2, буква а) достъп 
с цел да се реагира на конкретна и
действителна заплаха от престъпление, 
свързано с тероризъм.

Or. en

Изменение 326
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Член 6 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Въз основа на оценка на всеки 4. Въз основа на оценка на всеки 



AM\897635BG.doc 83/188 PE486.159v01-00

BG

отделен случай, по искане на звеното за 
данни за пътниците съгласно 
националното законодателство, 
въздушните превозвачи предават PNR 
данни, когато е необходим по-ранен от 
посочения в параграф 2, буква а) достъп 
с цел да се реагира на конкретна и 
действителна заплаха от престъпление, 
свързано с тероризъм, или тежко 
престъпление.

отделен случай, по искане на звеното за 
данни за пътниците съгласно 
националното законодателство, 
въздушните превозвачи предават PNR 
данни, когато е необходим по-ранен от 
посочения в параграф 2, буква а) достъп 
с цел да се реагира на конкретна и 
действителна заплаха от престъпление, 
свързано с тероризъм, или тежко 
транснационално престъпление.

Or. en

Изменение 327
Alexander Alvaro

Предложение за директива
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7 заличава се
Обмен на информация

1. Държавите-членки гарантират, че 
по отношение на лицата, 
идентифицирани от звеното за данни 
за пътниците в съответствие с член 
4, параграф 2, букви а) и б), звеното за 
данни за пътниците предава 
резултата от обработката на PNR 
данните на звената за данни за 
пътниците на други държави-членки 
в случаите, в които първото звено 
счете, че това предаване е необходимо 
за предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно 
преследване на престъпления, 
свързани с тероризъм, и на тежки 
престъпления. Звената за данни за 
пътниците на получаващите 
държави-членки предоставят тези 
PNR данни или резултата от 
обработката на PNR данните на 
своите съответни компетентни 
органи. 
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2. Звеното за данни за пътниците на 
държава членка има право да поиска, 
ако е необходимо, от звеното за данни 
за пътниците на всяка друга държава 
членка да му се предоставят PNR 
данни, съхранявани в базата данни на 
това звено в съответствие с член 9, 
параграф 1, както и да получи, ако е 
необходимо, резултата от 
обработката на PNR данните. 
Искането на такива данни може да се 
основава на един или на комбинация 
от елементи на данните, според 
преценката на изискващото звено за 
данни за пътниците за това какво е 
необходимо в конкретен случай на 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно 
преследване на престъпления, 
свързани с тероризъм, или тежки 
престъпления. Звената за данни за 
пътниците предоставят исканите 
данни възможно най-скоро заедно с 
резултата от обработката на PNR 
данните, ако такъв вече е изготвен в 
съответствие с член 4, параграф 2, 
букви а) и б).
3. Звеното за данни за пътниците на 
държава членка има право да поиска, 
ако е необходимо, от звеното за данни 
за пътниците на всяка друга държава 
членка да му се предоставят PNR 
данни, съхранявани в базата данни на 
това звено в съответствие с член 9, 
параграф 2, както и да получи, ако е 
необходимо, резултата от 
обработката на PNR данните. 
Звеното за данни за пътниците може 
да поиска достъп до определени PNR 
данни, съхранявани от звеното за 
данни за пътниците на друга 
държава-членка, в тяхната цялост и 
без прикриване на части от тях само 
при изключителни обстоятелства, в 
отговор на конкретна заплаха или при 
конкретно разследване или 
наказателно преследване на 
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престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки престъпления.
4. Компетентните органи на 
държава-членка могат да поискат 
директно от звеното за данни за 
пътниците на която и да е друга 
държава-членка PNR данни, 
съхранявани в базата данни на това 
звено в съответствие с член 9, 
параграфи 1 и 2, само в случаите, 
когато това е необходимо за 
предотвратяването на 
непосредствена и сериозна заплаха за 
обществената сигурност. Такива 
искания следва да са във връзка с 
конкретно разследване или 
наказателно преследване на 
престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки престъпления и следва да 
бъдат мотивирани. Звената за данни 
за пътниците следва да отговарят на 
тези искания с приоритет. Във 
всички останали случаи 
компетентните органи следва да 
изпращат своите искания чрез 
звеното за данни за пътниците на 
собствената си държава-членка.
5. По изключение, ако за да се 
отговори на конкретна и 
действителна заплаха от 
престъпления, свързани с тероризъм, 
или тежки престъпления, е 
необходим достъп до данните на 
ранен етап, звеното за данни за 
пътниците на държава-членка има 
право да поиска по всяко време от 
звеното за данни за пътниците на 
друга държава-членка да му 
предостави PNR данни за полети, 
които пристигат на територията на 
тази държава-членка или отпътуват 
от нея.
6. За обмен на информация по този
член може да се използва всеки от 
съществуващите канали за 
международно сътрудничество в 
областта на правоприлагането. 
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Отправянето на искане и обменът на 
информация се осъществяват на 
езика, приложим за използвания 
канал. При извършването на 
уведомления съгласно член 3, параграф 
3, държавите-членки съобщават на 
Комисията и подробни данни за 
точките за контакт, до които могат 
да бъдат изпращани искания в 
неотложни случаи. Комисията 
съобщава на държавите-членки 
съдържанието на получените 
уведомления.

Or. en

Изменение 328
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че по 
отношение на лицата, идентифицирани 
от звеното за данни за пътниците в 
съответствие с член 4, параграф 2, букви 
а) и б), звеното за данни за пътниците 
предава резултата от обработката на 
PNR данните на звената за данни за 
пътниците на други държави-членки в 
случаите, в които първото звено счете, 
че това предаване е необходимо за 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки престъпления. Звената за 
данни за пътниците на получаващите 
държави-членки предоставят тези PNR 
данни или резултата от обработката на 
PNR данните на своите съответни 
компетентни органи.

1. Държавите членки гарантират, че по 
отношение на лицата, идентифицирани 
от звеното за данни за пътниците в 
съответствие с член 4, параграф 2, 
звеното за данни за пътниците предава 
резултата от обработката на PNR 
данните на звената за данни за 
пътниците на други държави членки в 
случаите, в които първото звено счете, 
че това предаване е необходимо за 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки транснационални 
престъпления. Звената за данни за 
пътниците на получаващите държави 
членки предоставят тези PNR данни или 
резултата от обработката на PNR 
данните на своите съответни 
компетентни органи.

Or. en
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Изменение 329
Axel Voss

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че
по отношение на лицата, 
идентифицирани от звеното за данни за 
пътниците в съответствие с член 4, 
параграф 2, букви а) и б), звеното за 
данни за пътниците предава резултата 
от обработката на PNR данните на 
звената за данни за пътниците на 
други държави членки в случаите, в 
които първото звено счете, че това 
предаване е необходимо за 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки престъпления. Звената за 
данни за пътниците на 
получаващите държави членки 
предоставят тези PNR данни или 
резултата от обработката на PNR 
данните на своите съответни 
компетентни органи.

1. По отношение на лицата, 
идентифицирани от звеното за данни за 
пътниците в съответствие с член 4, 
параграф 2, букви а) и б), звеното за 
данни за пътниците предава резултата 
от обработката на PNR данните на 
въпросните компетентни органи на
държавите членки в случаите, в които 
първото звено стигне до 
заключението, че това предаване е 
необходимо за предотвратяване, 
разкриване, разследване и наказателно 
преследване на престъпления, свързани 
с тероризъм, и на тежки престъпления.

Or. de

Изменение 330
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че по 
отношение на лицата, идентифицирани 
от звеното за данни за пътниците в 
съответствие с член 4, параграф 2, букви 

1. Държавите членки гарантират, че по 
отношение на лицата, идентифицирани 
от звеното за данни за пътниците в 
съответствие с член 4, параграф 2, букви 
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а) и б), звеното за данни за пътниците 
предава резултата от обработката на 
PNR данните на звената за данни за 
пътниците на други държави-членки в 
случаите, в които първото звено счете, 
че това предаване е необходимо за 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки престъпления. Звената за 
данни за пътниците на получаващите 
държави-членки предоставят тези PNR 
данни или резултата от обработката на 
PNR данните на своите съответни 
компетентни органи.

а) и б), звеното за данни за пътниците 
предава резултата от обработката на 
PNR данните на звената за данни за 
пътниците на други държави членки в 
случаите, в които първото звено счете, 
че това предаване е необходимо за 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм. 
Звената за данни за пътниците на 
получаващите държави членки 
предоставят тези PNR данни или 
резултата от обработката на PNR 
данните на своите съответни 
компетентни органи.

Or. en

Изменение 331
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че по 
отношение на лицата, идентифицирани 
от звеното за данни за пътниците в 
съответствие с член 4, параграф 2, букви 
а) и б), звеното за данни за пътниците 
предава резултата от обработката на 
PNR данните на звената за данни за 
пътниците на други държави-членки в 
случаите, в които първото звено счете, 
че това предаване е необходимо за 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки престъпления. Звената за 
данни за пътниците на получаващите 
държави-членки предоставят тези PNR 
данни или резултата от обработката на 
PNR данните на своите съответни 
компетентни органи.

1. Държавите членки гарантират, че по 
отношение на лицата, идентифицирани 
от звеното за данни за пътниците в 
съответствие с член 4, параграф 2, буквa 
б), звеното за данни за пътниците 
предава резултата от обработката на 
PNR данните на звената за данни за 
пътниците на други държави членки в 
случаите, в които първото звено счете, 
че това предаване е необходимо за 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки транснационални
престъпления. Такова предаване на 
данни е строго ограничено до 
данните, необходими в конкретния 
случай за предотвратяване, 
разкриване, разследване или 
наказателно преследване на 
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престъпления, свързани с тероризъм, 
или на тежки транснационални 
престъпления, и се придружава от 
писмена обосновка. Звената за данни за 
пътниците на получаващите държави 
членки предоставят тези PNR данни или 
резултата от обработката на PNR 
данните на своите съответни 
компетентни органи.

Or. en

Обосновка

Не бива да се осъществява редовен обмен на личните данни на всички самолетни 
пътници. Обменът на данни следва да бъде строго ограничен до конкретен случай на 
предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на 
престъпления, свързани с тероризъм, а исканията следва да бъдат придружени от 
писмена обосновка, която да позволява проверка.

Изменение 332
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че по 
отношение на лицата, идентифицирани 
от звеното за данни за пътниците в 
съответствие с член 4, параграф 2, букви 
а) и б), звеното за данни за пътниците 
предава резултата от обработката на 
PNR данните на звената за данни за 
пътниците на други държави-членки в 
случаите, в които първото звено счете, 
че това предаване е необходимо за 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки престъпления. Звената за 
данни за пътниците на получаващите 
държави-членки предоставят тези PNR 
данни или резултата от обработката на 
PNR данните на своите съответни 

1. Държавите членки гарантират, че по 
отношение на лицата, идентифицирани 
от звеното за данни за пътниците в 
съответствие с член 4, параграф 2, буквa 
б), звеното за данни за пътниците 
предава резултата от обработката на 
PNR данните на звената за данни за 
пътниците на други държави членки в 
случаите, в които първото звено счете, 
че това предаване е необходимо за 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки транснационални
престъпления.
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компетентни органи.

Такова предаване на данни е строго 
ограничено до данните, необходими в 
конкретния случай за 
предотвратяване, разкриване или 
наказателно преследване на 
престъпления, свързани с тероризъм, 
или на тежки транснационални 
престъпления, и се придружава от 
писмена обосновка. Звената за данни за 
пътниците на получаващите държави 
членки предоставят тези PNR данни или 
резултата от обработката на PNR 
данните на своите съответни 
компетентни органи.

Or. en

Изменение 333
Hubert Pirker, Frank Engel

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че
по отношение на лицата, 
идентифицирани от звеното за данни за 
пътниците в съответствие с член 4, 
параграф 2, букви а) и б), звеното за 
данни за пътниците предава резултата 
от обработката на PNR данните на 
звената за данни за пътниците на други 
държави членки в случаите, в които 
първото звено счете, че това предаване 
е необходимо за предотвратяване, 
разкриване, разследване и наказателно 
преследване на престъпления, свързани 
с тероризъм, и на тежки престъпления. 
Звената за данни за пътниците на 
получаващите държави членки 
предоставят тези PNR данни или 
резултата от обработката на PNR 
данните на своите съответни 

1. По отношение на лицата, 
идентифицирани от звеното за данни за 
пътниците в съответствие с член 4, 
параграф 2, букви а) и б), звеното за 
данни за пътниците предава резултата 
от обработката на PNR данните на 
звената за данни за пътниците на други 
държави членки, както и на Европол 
при изпълнение на необходимите 
условия, посочени в Решение 
2009/371/ПВР на Съвета от 6 април 
2009 г., и независимо от това дали 
Европол функционира като звено за 
данни за пътниците по смисъла на 
член 3 в случаите, в които първото 
звено стигне до заключението, че това 
предаване е необходимо за 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
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компетентни органи. на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки престъпления. Звената за 
данни за пътниците на получаващите 
държави членки предоставят тези PNR 
данни или резултата от обработката на 
PNR данните на своите съответни 
компетентни органи.

Or. de

Обосновка

Европол има за цел да подпомага държавите членки при предотвратяването и 
борбата с организираната престъпност, тероризма и други форми на тежка 
престъпност. За да може да изпълни тази цел в рамките на своите правомощия
съгласно Решение 2009/371/ПВР на Съвета за създаване на Европейска полицейска 
служба, на Европол следва също така да се предостави резултатът от обработката 
на PNR данните по смисъла на настоящата директива от съответното звено за 
данни за пътниците, и то независимо от факта, дали органът е или не е звено по 
смисъла на член 3.

Изменение 334
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Звеното за данни за пътниците на 
държава членка има право да поиска, 
ако е необходимо, от звеното за данни 
за пътниците на всяка друга държава 
членка да му се предоставят PNR данни, 
съхранявани в базата данни на това 
звено в съответствие с член 9, 
параграф 1, както и да получи, ако е 
необходимо, резултата от обработката 
на PNR данните. Искането на такива 
данни може да се основава на един или 
на комбинация от елементи на данните, 
според преценката на изискващото 
звено за данни за пътниците за това 
какво е необходимо в конкретен случай 
на предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 

2. Звеното за данни за пътниците на 
държава членка има право да поиска, 
ако е необходимо, от звеното за данни 
за пътниците на всяка друга държава 
членка да му се предоставят PNR данни, 
съхранявани в базата данни на това 
звено в съответствие с член 9, 
параграф 1, както и да получи, ако е 
необходимо, резултата от обработката 
на PNR данните. Искането на такива 
данни може да се основава на един или 
на комбинация от елементи на данните, 
според преценката на изискващото 
звено за данни за пътниците за това 
какво е необходимо в конкретен случай 
на разследване и наказателно 
преследване на престъпления, свързани 
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на престъпления, свързани с тероризъм, 
или тежки престъпления. Звената за 
данни за пътниците предоставят 
исканите данни възможно най-скоро 
заедно с резултата от обработката на 
PNR данните, ако такъв вече е изготвен 
в съответствие с член 4, параграф 2, 
букви а) и б).

с тероризъм, или тежки 
транснационални престъпления. 
Звената за данни за пътниците 
предоставят исканите данни възможно 
най-скоро заедно с резултата от 
обработката на PNR данните, ако такъв 
вече е изготвен в съответствие с член 4, 
параграф 2, букви а) и б).

Or. en

Изменение 335
Axel Voss

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Звеното за данни за пътниците на 
държава членка има право да поиска, 
ако е необходимо, от звеното за данни 
за пътниците на всяка друга държава 
членка да му се предоставят PNR 
данни, съхранявани в базата данни на 
това звено в съответствие с член 9, 
параграф 1, както и да получи, ако е 
необходимо, резултата от обработката 
на PNR данните. Искането на такива 
данни може да се основава на един или 
на комбинация от елементи на данните, 
според преценката на изискващото 
звено за данни за пътниците за това 
какво е необходимо в конкретен случай 
на предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
или тежки престъпления. Звената за 
данни за пътниците предоставят 
исканите данни възможно най-скоро
заедно с резултата от обработката на 
PNR данните, ако такъв вече е изготвен 
в съответствие с член 4, параграф 2, 
букви а) и б).

2. Компетентните органи на държава 
членка имат право да поискат, ако е 
необходимо, от звеното за данни за 
пътниците или от компетентния 
орган на всяка друга държава членка, 
които са получили данни от звеното 
за данни за пътниците в съответствие 
с параграф 1, да им се предостави 
резултатът от обработката на PNR 
данните. Искането на такива данни 
може да се основава на един или на 
комбинация от елементи на данните, 
според преценката на изискващия орган
за това какво е необходимо в конкретен 
случай на предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
или тежки престъпления. Обменът на 
информация се осъществява 
незабавно заедно с предоставянето на 
резултата от обработката на PNR 
данните, ако такъв вече е изготвен в 
съответствие с член 4, параграф 2, букви 
а) и б).

Or. de
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Изменение 336
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Звеното за данни за пътниците на 
държава членка има право да поиска, 
ако е необходимо, от звеното за данни 
за пътниците на всяка друга държава 
членка да му се предоставят PNR данни, 
съхранявани в базата данни на това 
звено в съответствие с член 9, 
параграф 1, както и да получи, ако е 
необходимо, резултата от обработката 
на PNR данните. Искането на такива 
данни може да се основава на един или 
на комбинация от елементи на данните, 
според преценката на изискващото 
звено за данни за пътниците за това 
какво е необходимо в конкретен случай 
на предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
или тежки престъпления. Звената за 
данни за пътниците предоставят 
исканите данни възможно най-скоро 
заедно с резултата от обработката на 
PNR данните, ако такъв вече е изготвен 
в съответствие с член 4, параграф 2, 
букви а) и б).

2. Звеното за данни за пътниците на 
държава членка има право да поиска, 
ако е необходимо, от звеното за данни 
за пътниците на всяка друга държава 
членка да му се предоставят PNR данни, 
съхранявани в базата данни на това 
звено в съответствие с член 9, 
параграф 1, както и да получи, ако е 
необходимо, резултата от обработката 
на PNR данните. Искането на такива 
данни може да се основава на един или 
на комбинация от елементи на данните, 
според преценката на изискващото 
звено за данни за пътниците за това 
какво е необходимо в конкретен случай 
на предотвратяване, разкриване,
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм. 
Звената за данни за пътниците 
предоставят исканите данни възможно 
най-скоро заедно с резултата от 
обработката на PNR данните, ако такъв 
вече е изготвен в съответствие с член 4, 
параграф 2, букви а) и б).

Or. en

Изменение 337
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 7 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Звеното за данни за пътниците на 
държава членка има право да поиска, 
ако е необходимо, от звеното за данни 
за пътниците на всяка друга държава 
членка да му се предоставят PNR данни, 
съхранявани в базата данни на това 
звено в съответствие с член 9, 
параграф 1, както и да получи, ако е 
необходимо, резултата от обработката 
на PNR данните. Искането на такива 
данни може да се основава на един или 
на комбинация от елементи на данните, 
според преценката на изискващото 
звено за данни за пътниците за това 
какво е необходимо в конкретен случай
на предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
или тежки престъпления. Звената за 
данни за пътниците предоставят 
исканите данни възможно най-скоро 
заедно с резултата от обработката на 
PNR данните, ако такъв вече е изготвен 
в съответствие с член 4, параграф 2, 
букви а) и б).

2. Звеното за данни за пътниците на 
държава членка има право да поиска, 
ако е необходимо, от звеното за данни 
за пътниците на всяка друга държава 
членка да му се предоставят PNR данни, 
съхранявани в базата данни на това 
звено в съответствие с член 9, 
параграф 1, както и да получи, ако е 
необходимо, резултата от обработката 
на PNR данните. Искането на такива 
данни е строго ограничено до данните, 
необходими в конкретния случай. То 
може да се основава на един или на 
комбинация от елементи на данните, 
според преценката на изискващото 
звено за данни за пътниците за това, 
какво е необходимо в конкретен случай 
на предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
или тежки транснационални
престъпления, и се придружава от 
писмена обосновка. Звената за данни за 
пътниците предоставят исканите данни 
възможно най-скоро заедно с резултата 
от обработката на PNR данните, ако 
такъв вече е изготвен в съответствие с 
член 4, параграф 2, буква б).

Or. en

Изменение 338
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Звеното за данни за пътниците на 
държава членка има право да поиска, 
ако е необходимо, от звеното за данни 
за пътниците на всяка друга държава 

2. Звеното за данни за пътниците на 
държава членка има право да поиска, 
ако е необходимо, от звеното за данни 
за пътниците на всяка друга държава 
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членка да му се предоставят PNR данни, 
съхранявани в базата данни на това 
звено в съответствие с член 9, 
параграф 1, както и да получи, ако е 
необходимо, резултата от обработката 
на PNR данните. Искането на такива 
данни може да се основава на един или 
на комбинация от елементи на данните, 
според преценката на изискващото 
звено за данни за пътниците за това 
какво е необходимо в конкретен случай 
на предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
или тежки престъпления. Звената за 
данни за пътниците предоставят 
исканите данни възможно най-скоро 
заедно с резултата от обработката на 
PNR данните, ако такъв вече е изготвен 
в съответствие с член 4, параграф 2, 
букви а) и б).

членка да му се предоставят PNR данни, 
съхранявани в базата данни на това 
звено в съответствие с член 9, 
параграф 1, както и да получи, ако е 
необходимо, резултата от обработката 
на PNR данните. Искането на такива 
данни е строго ограничено до данните, 
необходими в конкретния случай. То 
може да се основава на един или на 
комбинация от елементи на данните, 
според преценката на изискващото 
звено за данни за пътниците за това, 
какво е необходимо в конкретен случай 
на предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
или тежки транснационални
престъпления, и се придружава от 
писмена обосновка. Звената за данни за 
пътниците предоставят исканите данни 
възможно най-скоро заедно с резултата 
от обработката на PNR данните, ако 
такъв вече е изготвен в съответствие с 
член 4, параграф 2, буква б).

Or. en

Изменение 339
Hubert Pirker, Frank Engel

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Звеното за данни за пътниците на 
държава членка има право да поиска, 
ако е необходимо, от звеното за данни 
за пътниците на всяка друга държава 
членка да му се предоставят PNR данни, 
съхранявани в базата данни на това 
звено в съответствие с член 9, параграф 
1, както и да получи, ако е необходимо, 
резултата от обработката на PNR 
данните. Искането на такива данни 
може да се основава на един или на 

2. Звеното за данни за пътниците на 
държава членка, както и Европол при 
изпълнение на необходимите условия, 
посочени в Решение 2009/371/ПВР на 
Съвета от 6 април 2009 г., имат право 
да поискат, ако е необходимо, от 
звеното за данни за пътниците на всяка 
друга държава членка да им се 
предоставят PNR данни, съхранявани в 
базата данни на това звено в 
съответствие с член 9, параграф 1, както 
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комбинация от елементи на данните, 
според преценката на изискващото 
звено за данни за пътниците за това 
какво е необходимо в конкретен случай 
на предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
или тежки престъпления. Звената за 
данни за пътниците предоставят 
исканите данни възможно най-скоро 
заедно с резултата от обработката на 
PNR данните, ако такъв вече е изготвен 
в съответствие с член 4, параграф 2, 
букви а) и б).

и да получат, ако е необходимо, 
резултата от обработката на PNR 
данните. Искането на такива данни 
може да се основава на един или на 
комбинация от елементи на данните, 
според преценката на изискващото 
звено за това какво е необходимо в 
конкретен случай на предотвратяване, 
разкриване, разследване и наказателно 
преследване на престъпления, свързани 
с тероризъм, или тежки престъпления. 
Звената за данни за пътниците 
предоставят исканите данни възможно 
най-скоро заедно с резултата от 
обработката на PNR данните, ако такъв 
вече е изготвен в съответствие с член 4, 
параграф 2, букви а) и б).

Or. de

Изменение 340
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Звеното за данни за пътниците на 
държава членка има право да поиска, 
ако е необходимо, от звеното за данни 
за пътниците на всяка друга държава 
членка да му се предоставят PNR данни, 
съхранявани в базата данни на това 
звено в съответствие с член 9, 
параграф 2, както и да получи, ако е 
необходимо, резултата от обработката 
на PNR данните. Звеното за данни за 
пътниците може да поиска достъп до 
определени PNR данни, съхранявани от 
звеното за данни за пътниците на друга 
държава-членка, в тяхната цялост и без 
прикриване на части от тях само при 
изключителни обстоятелства, в отговор 
на конкретна заплаха или при конкретно 
разследване или наказателно 

3. Звеното за данни за пътниците на 
държава членка има право да поиска, 
ако е необходимо, от звеното за данни 
за пътниците на всяка друга държава 
членка да му се предоставят PNR данни, 
съхранявани в базата данни на това 
звено в съответствие с член 9, 
параграф 2, както и да получи, ако е 
необходимо, резултата от обработката 
на PNR данните. Звеното за данни за 
пътниците може да поиска достъп до 
определени PNR данни, съхранявани от 
звеното за данни за пътниците на друга 
държава-членка, в тяхната цялост и без 
прикриване на части от тях само при 
изключителни обстоятелства, в отговор 
на конкретна заплаха или при конкретно 
разследване или наказателно 
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преследване на престъпления, свързани 
с тероризъм, и на тежки престъпления.

преследване на престъпления, свързани 
с тероризъм, и на тежки 
транснационални престъпления.

Or. en

Изменение 341
Axel Voss

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Звеното за данни за пътниците на 
държава членка има право да поиска, 
ако е необходимо, от звеното за данни 
за пътниците на всяка друга държава 
членка да му се предоставят PNR 
данни, съхранявани в базата данни на 
това звено в съответствие с член 9, 
параграф 2, както и да получи, ако е 
необходимо, резултата от 
обработката на PNR данните. 
Звеното за данни за пътниците може
да поиска достъп до определени PNR 
данни, съхранявани от звеното за данни 
за пътниците на друга държава членка, 
в тяхната цялост и без прикриване на 
части от тях само при изключителни 
обстоятелства, в отговор на конкретна 
заплаха или при конкретно разследване 
или наказателно преследване на 
престъпления, свързани с тероризъм, и 
на тежки престъпления.

3. Компетентните органи на държава 
членка имат право да поискат, ако е 
необходимо, от компетентните 
органи на всяка друга държава членка 
да им се предостави резултатът от 
обработката на предоставените от 
звеното за данни за пътниците PNR 
данни в съответствие с член 9, параграф 
2. Компетентните органи могат да
поискат достъп до определени PNR 
данни, съхранявани от звеното за данни 
за пътниците, в тяхната цялост и без 
прикриване на части от тях само при 
изключителни обстоятелства, в отговор 
на конкретна заплаха или при конкретно 
разследване или наказателно 
преследване на престъпления, свързани 
с тероризъм, и на тежки престъпления.

Or. de

Изменение 342
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 7 - параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Звеното за данни за пътниците на 
държава членка има право да поиска, 
ако е необходимо, от звеното за данни 
за пътниците на всяка друга държава 
членка да му се предоставят PNR данни, 
съхранявани в базата данни на това 
звено в съответствие с член 9, 
параграф 2, както и да получи, ако е 
необходимо, резултата от обработката 
на PNR данните. Звеното за данни за 
пътниците може да поиска достъп до 
определени PNR данни, съхранявани от 
звеното за данни за пътниците на друга 
държава-членка, в тяхната цялост и без 
прикриване на части от тях само при 
изключителни обстоятелства, в отговор 
на конкретна заплаха или при конкретно 
разследване или наказателно 
преследване на престъпления, свързани 
с тероризъм, и на тежки 
престъпления.

3. Звеното за данни за пътниците на 
държава членка има право да поиска, 
ако е необходимо, от звеното за данни 
за пътниците на всяка друга държава 
членка да му се предоставят PNR данни, 
съхранявани в базата данни на това 
звено в съответствие с член 9, 
параграф 2, както и да получи, ако е 
необходимо, резултата от обработката 
на PNR данните. Звеното за данни за 
пътниците може да поиска достъп до 
определени PNR данни, съхранявани от 
звеното за данни за пътниците на друга 
държава-членка, в тяхната цялост и без 
прикриване на части от тях само при 
изключителни обстоятелства, в отговор 
на конкретна заплаха или при конкретно 
разследване или наказателно 
преследване на престъпления, свързани 
с тероризъм.

Or. en

Изменение 343
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Звеното за данни за пътниците на 
държава членка има право да поиска, 
ако е необходимо, от звеното за данни 
за пътниците на всяка друга държава 
членка да му се предоставят PNR данни, 
съхранявани в базата данни на това 
звено в съответствие с член 9, 
параграф 2, както и да получи, ако е 
необходимо, резултата от обработката 
на PNR данните. Звеното за данни за 
пътниците може да поиска достъп до 

3. Звеното за данни за пътниците на 
държава членка има право да поиска, 
ако е необходимо, от звеното за данни 
за пътниците на всяка друга държава 
членка да му се предоставят PNR данни, 
съхранявани в базата данни на това 
звено в съответствие с член 9, 
параграф 2, както и да получи, ако е 
необходимо, резултата от обработката 
на PNR данните. Звеното за данни за 
пътниците може да поиска достъп до 



AM\897635BG.doc 99/188 PE486.159v01-00

BG

определени PNR данни, съхранявани от 
звеното за данни за пътниците на друга 
държава-членка, в тяхната цялост и без 
прикриване на части от тях само при 
изключителни обстоятелства, в отговор 
на конкретна заплаха или при конкретно 
разследване или наказателно 
преследване на престъпления, свързани 
с тероризъм, и на тежки престъпления.

определени PNR данни, съхранявани от 
звеното за данни за пътниците на друга 
държава членка, в тяхната цялост и без 
прикриване на части от тях само при 
изключителни обстоятелства, в отговор 
на конкретна заплаха или при конкретно 
разследване или наказателно 
преследване на престъпления, свързани 
с тероризъм, и на тежки 
транснационални престъпления.
Такова искане се придружава от 
писмена обосновка.

Or. en

Изменение 344
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Звеното за данни за пътниците на 
държава членка има право да поиска, 
ако е необходимо, от звеното за данни 
за пътниците на всяка друга държава 
членка да му се предоставят PNR данни, 
съхранявани в базата данни на това 
звено в съответствие с член 9, 
параграф 2, както и да получи, ако е 
необходимо, резултата от обработката 
на PNR данните. Звеното за данни за 
пътниците може да поиска достъп до 
определени PNR данни, съхранявани от 
звеното за данни за пътниците на друга 
държава-членка, в тяхната цялост и без 
прикриване на части от тях само при 
изключителни обстоятелства, в отговор 
на конкретна заплаха или при конкретно 
разследване или наказателно 
преследване на престъпления, свързани 
с тероризъм, и на тежки престъпления.

3. Звеното за данни за пътниците на 
държава членка има право да поиска, 
ако е необходимо, от звеното за данни 
за пътниците на всяка друга държава 
членка да му се предоставят PNR данни, 
съхранявани в базата данни на това 
звено в съответствие с член 9, 
параграф 2, както и да получи, ако е 
необходимо, резултата от обработката 
на PNR данните. Звеното за данни за 
пътниците може да поиска достъп до 
определени PNR данни, съхранявани от 
звеното за данни за пътниците на друга 
държава членка, в тяхната цялост и без 
прикриване на части от тях само при 
изключителни обстоятелства, в отговор 
на конкретна заплаха или при конкретно 
разследване или наказателно 
преследване на престъпления, свързани 
с тероризъм, и на тежки 
транснационални престъпления.
Такова искане се придружава от 
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писмена обосновка.

Or. en

Изменение 345
Hubert Pirker, Frank Engel

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Звеното за данни за пътниците на 
държава-членка има право да поиска, 
ако е необходимо, от звеното за данни 
за пътниците на всяка друга държава-
членка да му се предоставят PNR данни, 
съхранявани в базата данни на това 
звено в съответствие с член 9, параграф 
2, както и да получи, ако е необходимо, 
резултата от обработката на PNR 
данните. Звеното за данни за 
пътниците може да поиска достъп до 
определени PNR данни, съхранявани от 
звеното за данни за пътниците на друга 
държава членка, в тяхната цялост и без 
прикриване на части от тях само при 
изключителни обстоятелства, в отговор 
на конкретна заплаха или при конкретно 
разследване или наказателно 
преследване на престъпления, свързани 
с тероризъм, и на тежки престъпления.

3. Звеното за данни за пътниците на 
държава членка, както и Европол при 
изпълнение на необходимите условия, 
посочени в Решение 2009/371/ПВР на 
Съвета от 6 април 2009 г., имат право 
да поискат, ако е необходимо, от 
звеното за данни за пътниците на всяка 
друга държава членка да им се 
предоставят PNR данни, съхранявани в 
базата данни на това звено в 
съответствие с член 9, параграф 2, както 
и да получат, ако е необходимо, 
резултата от обработката на PNR 
данните. Изискващото звено може да 
поиска достъп до определени PNR 
данни, съхранявани от звеното за данни 
за пътниците на друга държава членка, в 
тяхната цялост и без прикриване на 
части от тях само при изключителни 
обстоятелства, в отговор на конкретна 
заплаха или при конкретно разследване 
или наказателно преследване на 
престъпления, свързани с тероризъм, и 
на тежки престъпления.

Or. de

Изменение 346
Tanja Fajon

Предложение за директива
Член 7 - параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Звеното за данни за пътниците на 
държава членка има право да поиска, 
ако е необходимо, от звеното за данни 
за пътниците на всяка друга държава 
членка да му се предоставят PNR данни, 
съхранявани в базата данни на това 
звено в съответствие с член 9, 
параграф 2, както и да получи, ако е 
необходимо, резултата от обработката 
на PNR данните. Звеното за данни за 
пътниците може да поиска достъп до 
определени PNR данни, съхранявани от 
звеното за данни за пътниците на друга 
държава-членка, в тяхната цялост и без 
прикриване на части от тях само при 
изключителни обстоятелства, в отговор 
на конкретна заплаха или при конкретно 
разследване или наказателно 
преследване на престъпления, свързани 
с тероризъм, и на тежки престъпления.

3. Звеното за данни за пътниците на 
държава членка или на група държави 
членки има право да поиска, ако е 
необходимо, от звеното за данни за 
пътниците на всяка друга държава 
членка да му се предоставят PNR данни, 
съхранявани в базата данни на това 
звено в съответствие с член 9, 
параграф 2, както и да получи, ако е 
необходимо, резултата от обработката 
на PNR данните. Звеното за данни за 
пътниците може да поиска достъп до 
определени PNR данни, съхранявани от 
звеното за данни за пътниците на друга 
държава членка, в тяхната цялост и без 
прикриване на части от тях само при 
изключителни обстоятелства, в отговор 
на конкретна заплаха или при конкретно 
разследване или наказателно 
преследване на престъпления, свързани 
с тероризъм, и на тежки престъпления.

Or. en

Изменение 347
Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 7 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентните органи на 
държава-членка могат да поискат 
директно от звеното за данни за 
пътниците на която и да е друга 
държава-членка PNR данни, 
съхранявани в базата данни на това 
звено в съответствие с член 9, 
параграфи 1 и 2, само в случаите, 
когато това е необходимо за 
предотвратяването на 
непосредствена и сериозна заплаха за 

заличава се
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обществената сигурност. Такива 
искания следва да са във връзка с 
конкретно разследване или 
наказателно преследване на 
престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки престъпления и следва да 
бъдат мотивирани. Звената за данни 
за пътниците следва да отговарят на 
тези искания с приоритет. Във 
всички останали случаи 
компетентните органи следва да 
изпращат своите искания чрез 
звеното за данни за пътниците на 
собствената си държава-членка.

Or. en

Изменение 348
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 7 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентните органи на държава-
членка могат да поискат директно от 
звеното за данни за пътниците на която 
и да е друга държава-членка PNR данни, 
съхранявани в базата данни на това 
звено в съответствие с член 9, 
параграфи 1 и 2, само в случаите, когато 
това е необходимо за предотвратяването 
на непосредствена и сериозна заплаха 
за обществената сигурност. Такива 
искания следва да са във връзка с 
конкретно разследване или наказателно 
преследване на престъпления, свързани 
с тероризъм, и на тежки престъпления и 
следва да бъдат мотивирани. Звената за 
данни за пътниците следва да отговарят 
на тези искания с приоритет. Във всички 
останали случаи компетентните органи 
следва да изпращат своите искания чрез 
звеното за данни за пътниците на 

4. Компетентните органи на държава 
членка могат да поискат директно от 
звеното за данни за пътниците на която 
и да е друга държава членка PNR данни, 
съхранявани в базата данни на това 
звено в съответствие с член 9, 
параграфи 1 и 2, само в случаите, когато 
това е необходимо за предотвратяването 
на определена, реална и
непосредствена заплаха за 
обществената сигурност. Такива 
искания следва да са във връзка с 
конкретно разследване или наказателно 
преследване на престъпления, свързани 
с тероризъм, и на тежки престъпления и 
следва да бъдат мотивирани. Звената за 
данни за пътниците следва да отговарят 
на тези искания с приоритет. Във всички 
останали случаи компетентните органи 
следва да изпращат своите искания чрез 
звеното за данни за пътниците на 
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собствената си държава-членка. собствената си държава членка.

Or. en

Изменение 349
Axel Voss

Предложение за директива
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентните органи на държава-
членка могат да поискат директно от 
звеното за данни за пътниците на която 
и да е друга държава членка PNR 
данни, съхранявани в базата данни на 
това звено в съответствие с член 9, 
параграфи 1 и 2, само в случаите, когато 
това е необходимо за предотвратяването 
на непосредствена и сериозна заплаха за 
обществената сигурност. Такива 
искания следва да са във връзка с 
конкретно разследване или наказателно 
преследване на престъпления, свързани 
с тероризъм, и на тежки престъпления и 
следва да бъдат мотивирани. Звената за 
данни за пътниците следва да 
отговарят на тези искания с приоритет.
Във всички останали случаи 
компетентните органи следва да 
изпращат своите искания чрез 
звеното за данни за пътниците на 
собствената си държава членка.

4. Компетентните органи на държава 
членка могат да поискат директно от 
звеното за данни за пътниците PNR 
данни, съхранявани в базата данни на 
това звено в съответствие с член 9, 
параграфи 1 и 2, само в случаите, когато 
това е необходимо за предотвратяването 
на непосредствена и сериозна заплаха за 
обществената сигурност. Такива 
искания следва да са във връзка с 
конкретно разследване или наказателно 
преследване на престъпления, свързани 
с тероризъм, и на тежки престъпления и 
следва да бъдат мотивирани. Звеното за 
данни за пътниците следва да отговаря
на тези искания с приоритет.

Or. de

Изменение 350
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 7 - параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентните органи на държава-
членка могат да поискат директно от 
звеното за данни за пътниците на която 
и да е друга държава-членка PNR данни, 
съхранявани в базата данни на това 
звено в съответствие с член 9, 
параграфи 1 и 2, само в случаите, когато 
това е необходимо за предотвратяването 
на непосредствена и сериозна заплаха за 
обществената сигурност. Такива 
искания следва да са във връзка с 
конкретно разследване или наказателно 
преследване на престъпления, свързани 
с тероризъм, и на тежки 
престъпления и следва да бъдат 
мотивирани. Звената за данни за 
пътниците следва да отговарят на тези 
искания с приоритет. Във всички 
останали случаи компетентните органи 
следва да изпращат своите искания чрез 
звеното за данни за пътниците на 
собствената си държава-членка.

4. Компетентните органи на държава-
членка могат да поискат директно от 
звеното за данни за пътниците на която 
и да е друга държава членка PNR данни, 
съхранявани в базата данни на това 
звено в съответствие с член 9, 
параграфи 1 и 2, само в случаите, когато 
това е необходимо за предотвратяването 
на непосредствена и сериозна заплаха за 
обществената сигурност. Такива 
искания са във връзка с конкретно 
разследване или наказателно 
преследване на престъпления, свързани 
с тероризъм, и следва да бъдат 
мотивирани. Звената за данни за 
пътниците следва да отговарят на тези 
искания с приоритет. Във всички 
останали случаи компетентните органи 
следва да изпращат своите искания чрез 
звеното за данни за пътниците на 
собствената си държава членка.

Or. en

Изменение 351
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 7 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентните органи на държава-
членка могат да поискат директно от 
звеното за данни за пътниците на която 
и да е друга държава-членка PNR данни, 
съхранявани в базата данни на това 
звено в съответствие с член 9, 
параграфи 1 и 2, само в случаите, когато 
това е необходимо за предотвратяването 
на непосредствена и сериозна заплаха за 
обществената сигурност. Такива 

4. Компетентните органи на държава 
членка могат да поискат директно от 
звеното за данни за пътниците на която 
и да е друга държава членка PNR данни, 
съхранявани в базата данни на това 
звено в съответствие с член 9, 
параграфи 1 и 2, само в случаите, когато 
това е необходимо за предотвратяването 
на непосредствена и сериозна заплаха за 
обществената сигурност. Такива 
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искания следва да са във връзка с 
конкретно разследване или наказателно 
преследване на престъпления, свързани 
с тероризъм, и на тежки престъпления и 
следва да бъдат мотивирани. Звената за 
данни за пътниците следва да отговарят 
на тези искания с приоритет. Във всички 
останали случаи компетентните органи 
следва да изпращат своите искания чрез 
звеното за данни за пътниците на 
собствената си държава-членка.

искания следва да са във връзка с 
конкретно разследване или наказателно 
преследване на престъпления, свързани 
с тероризъм, и на тежки 
транснационални престъпления и 
следва да бъдат мотивирани. Звената за 
данни за пътниците следва да отговарят 
на тези искания с приоритет. Във всички 
останали случаи компетентните органи 
следва да изпращат своите искания чрез 
звеното за данни за пътниците на 
собствената си държава членка.

Or. en

Изменение 352
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Член 7 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентните органи на държава-
членка могат да поискат директно от 
звеното за данни за пътниците на която 
и да е друга държава-членка PNR данни, 
съхранявани в базата данни на това 
звено в съответствие с член 9, 
параграфи 1 и 2, само в случаите, когато 
това е необходимо за предотвратяването 
на непосредствена и сериозна заплаха за 
обществената сигурност. Такива 
искания следва да са във връзка с 
конкретно разследване или наказателно 
преследване на престъпления, свързани 
с тероризъм, и на тежки престъпления и 
следва да бъдат мотивирани. Звената за 
данни за пътниците следва да отговарят 
на тези искания с приоритет. Във всички 
останали случаи компетентните органи 
следва да изпращат своите искания чрез 
звеното за данни за пътниците на 
собствената си държава-членка.

4. Компетентните органи на държава 
членка могат да поискат директно от 
звеното за данни за пътниците на която 
и да е друга държава членка PNR данни, 
съхранявани в базата данни на това 
звено в съответствие с член 9, 
параграфи 1 и 2, само в случаите, когато 
това е необходимо за предотвратяването 
на непосредствена и сериозна заплаха за 
обществената сигурност. Такива 
искания следва да са във връзка с 
конкретно разследване или наказателно 
преследване на престъпления, свързани 
с тероризъм, и на тежки 
транснационални престъпления и 
следва да бъдат мотивирани. Звената за 
данни за пътниците следва да отговарят 
на тези искания с приоритет. Във всички 
останали случаи компетентните органи 
следва да изпращат своите искания чрез 
звеното за данни за пътниците на 
собствената си държава членка.
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Or. en

Изменение 353
Axel Voss

Предложение за директива
Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. По изключение, ако за да се 
отговори на конкретна и 
действителна заплаха от 
престъпления, свързани с тероризъм, 
или тежки престъпления, е 
необходим достъп до данните на 
ранен етап, звеното за данни за 
пътниците на държава членка има 
право да поиска по всяко време от 
звеното за данни за пътниците на 
друга държава членка да му 
предостави PNR данни за полети, 
които пристигат на територията на 
тази държава членка или отпътуват 
от нея.

заличава се

Or. de

Изменение 354
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 7 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. По изключение, ако за да се отговори 
на конкретна и действителна заплаха от 
престъпления, свързани с тероризъм, 
или тежки престъпления, е необходим 
достъп до данните на ранен етап, 
звеното за данни за пътниците на 
държава-членка има право да поиска по 
всяко време от звеното за данни за 

5. По изключение, ако за да се отговори 
на конкретна, действителна и 
непосредствена заплаха от 
престъпления, свързани с тероризъм, 
или тежки престъпления, е необходим 
достъп до данните на ранен етап, 
звеното за данни за пътниците на 
държава членка има право да поиска по 
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пътниците на друга държава-членка да 
му предостави PNR данни за полети, 
които пристигат на територията на тази 
държава-членка или отпътуват от нея.

всяко време от звеното за данни за 
пътниците на друга държава членка да 
му предостави PNR данни за полети, 
които пристигат на територията на тази 
държава членка или отпътуват от нея.

Or. en

Изменение 355
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 7 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. По изключение, ако за да се отговори 
на конкретна и действителна заплаха от 
престъпления, свързани с тероризъм, 
или тежки престъпления, е 
необходим достъп до данните на ранен 
етап, звеното за данни за пътниците на 
държава-членка има право да поиска по 
всяко време от звеното за данни за 
пътниците на друга държава-членка да 
му предостави PNR данни за полети, 
които пристигат на територията на тази
държава-членка или отпътуват от нея.

5. По изключение, ако за да се отговори 
на конкретна и действителна заплаха от 
престъпления, свързани с тероризъм, е 
необходим достъп до данните на ранен 
етап, звеното за данни за пътниците на 
държава-членка има право да поиска по 
всяко време от звеното за данни за 
пътниците на друга държава-членка да 
му предостави PNR данни за полети, 
които пристигат на територията на тази 
държава-членка или отпътуват от нея.

Or. en

Изменение 356
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 7 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. По изключение, ако за да се отговори 
на конкретна и действителна заплаха от 
престъпления, свързани с тероризъм, 
или тежки престъпления, е необходим 
достъп до данните на ранен етап, 

5. По изключение, ако за да се отговори 
на конкретна и действителна заплаха от 
престъпления, свързани с тероризъм, 
или тежки транснационални
престъпления, е необходим достъп до 
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звеното за данни за пътниците на 
държава-членка има право да поиска по 
всяко време от звеното за данни за 
пътниците на друга държава-членка да 
му предостави PNR данни за полети, 
които пристигат на територията на тази 
държава-членка или отпътуват от нея.

данните на ранен етап, звеното за данни 
за пътниците на държава-членка има 
право да поиска по всяко време от 
звеното за данни за пътниците на друга 
държава-членка да му предостави PNR 
данни за полети, които пристигат на 
територията на тази държава-членка или 
отпътуват от нея. Такива искания са 
строго ограничени до данните, 
необходими в конкретния случай за 
предотвратяване, разкриване, 
разследване или наказателно 
преследване на престъпления, 
свързани с тероризъм, или на тежки 
транснационални престъпления, и се 
придружава от писмена обосновка.

Or. en

Изменение 357
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Член 7 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. По изключение, ако за да се отговори 
на конкретна и действителна заплаха от 
престъпления, свързани с тероризъм, 
или тежки престъпления, е необходим 
достъп до данните на ранен етап, 
звеното за данни за пътниците на 
държава-членка има право да поиска по 
всяко време от звеното за данни за 
пътниците на друга държава-членка да 
му предостави PNR данни за полети, 
които пристигат на територията на тази 
държава-членка или отпътуват от нея.

5. По изключение, ако за да се отговори 
на конкретна и действителна заплаха от 
престъпления, свързани с тероризъм, 
или тежки транснационални
престъпления, е необходим достъп до 
данните на ранен етап, звеното за данни 
за пътниците на държава-членка има 
право да поиска по всяко време от 
звеното за данни за пътниците на друга 
държава-членка да му предостави PNR 
данни за полети, които пристигат на 
територията на тази държава-членка или 
отпътуват от нея. Такива искания са 
строго ограничени до данните, 
необходими в конкретния случай за 
предотвратяване, разкриване, 
разследване или наказателно 
преследване на престъпления, 
свързани с тероризъм, или на тежки 
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транснационални престъпления, и се 
придружава от писмена обосновка.

Or. en

Изменение 358
Axel Voss

Предложение за директива
Член 7 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. За обмен на информация по този член 
може да се използва всеки от 
съществуващите канали за 
международно сътрудничество в 
областта на правоприлагането. 
Отправянето на искане и обменът на 
информация се осъществяват на езика, 
приложим за използвания канал. При 
извършването на уведомления съгласно 
член 3, параграф 3, държавите членки 
съобщават на Комисията и подробни 
данни за точките за контакт, до които 
могат да бъдат изпращани искания в 
неотложни случаи. Комисията съобщава 
на държавите членки съдържанието на 
получените уведомления.

6. За обмен на информация по този член 
може да се използва всеки от 
съществуващите канали за 
международно сътрудничество в 
областта на правоприлагането. 
Отправянето на искане и обменът на 
информация се осъществяват на езика, 
приложим за използвания канал. При 
извършването на уведомления съгласно 
член 3, параграф 3, държавите членки 
съобщават на Комисията и подробни 
данни за точките за контакт, до които 
могат да бъдат изпращани искания в 
неотложни случаи. Комисията съобщава 
на звеното за данни за пътниците
съдържанието на получените 
уведомления.

Or. de

Изменение 359
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 7 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. За обмен на информация по този член 
може да се използва всеки от 
съществуващите канали за 

6. За обмен на информация по този член 
може да се използва всеки от 
съществуващите канали за европейско и
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международно сътрудничество в 
областта на правоприлагането. 
Отправянето на искане и обменът на 
информация се осъществяват на езика, 
приложим за използвания канал. При 
извършването на уведомления съгласно 
член 3, параграф 3, държавите-членки 
съобщават на Комисията и подробни 
данни за точките за контакт, до които 
могат да бъдат изпращани искания в 
неотложни случаи. Комисията съобщава 
на държавите-членки съдържанието на 
получените уведомления.

международно сътрудничество в 
областта на правоприлагането, по-
конкретно от Европол и 
националните звена съгласно член 8 
от Решение 2009/371/ПВР на Съвета 
от 6 април 2009 г. Отправянето на 
искане и обменът на информация се 
осъществяват на езика, приложим за 
използвания канал. При извършването 
на уведомления съгласно член 3, 
параграф 3, държавите членки 
съобщават на Комисията и подробни 
данни за точките за контакт, до които 
могат да бъдат изпращани искания в 
неотложни случаи. Комисията съобщава 
на държавите членки съдържанието на 
получените уведомления.

Or. en

Изменение 360
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Член 7 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. За обмен на информация по този член 
може да се използва всеки от 
съществуващите канали за 
международно сътрудничество в 
областта на правоприлагането. 
Отправянето на искане и обменът на 
информация се осъществяват на езика, 
приложим за използвания канал. При 
извършването на уведомления съгласно 
член 3, параграф 3, държавите-членки 
съобщават на Комисията и подробни 
данни за точките за контакт, до които 
могат да бъдат изпращани искания в 
неотложни случаи. Комисията съобщава 
на държавите-членки съдържанието на 
получените уведомления.

6. За обмен на информация по този член 
може да се използва всеки от 
съществуващите канали за европейско и
международно сътрудничество в 
областта на правоприлагането, по-
конкретно от Европол и 
националните звена съгласно член 8 
от Решение 2009/371/ПВР на Съвета 
от 6 април 2009 г. Отправянето на 
искане и обменът на информация се 
осъществяват на езика, приложим за 
използвания канал. При извършването 
на уведомления съгласно член 3, 
параграф 3, държавите членки 
съобщават на Комисията и подробни 
данни за точките за контакт, до които 
могат да бъдат изпращани искания в 
неотложни случаи. Комисията съобщава 
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на държавите членки съдържанието на 
получените уведомления.

Or. en

Изменение 361
Alexander Alvaro

Предложение за директива
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8 заличава се
Предаване на данни на трети 
държави
Държава-членка може да предава 
PNR данни и резултатите от 
обработването на PNR данни на 
трета държава единствено въз основа 
на оценка на всеки отделен случай и 
ако:
а) са изпълнени условията, посочени в 
член 13 от Рамково решение 
2008/977/ПВР на Съвета,
б) предаването е необходимо за 
целите на настоящата директива, 
посочени в член 1, параграф 2 и в)
в) третата държава даде съгласие да 
предава данните на друга трета 
държава единствено, когато това е 
необходимо за целите на настоящата 
директива, посочени в член 1, 
параграф 2 и единствено с изричното 
разрешение на държавата-членка.

Or. en

Изменение 362
Axel Voss
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Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държава членка може да предава PNR 
данни и резултатите от обработването 
на PNR данни на трета държава 
единствено въз основа на оценка на 
всеки отделен случай и ако:

Звено за данни за пътниците и
държава членка могат да предават
PNR данни и резултатите от 
обработването на PNR данни на трета 
държава единствено въз основа на 
оценка на всеки отделен случай и ако:

Or. de

Изменение 363
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държава-членка може да предава PNR 
данни и резултатите от обработването 
на PNR данни на трета държава 
единствено въз основа на оценка на 
всеки отделен случай и ако:

Държава членка може да предава PNR 
данни и резултатите от обработването 
на PNR данни на трета държава само 
въз основа на международно 
споразумение между Съюза и тази 
трета държава и единствено въз 
основа на оценка на всеки отделен 
случай и ако:

Or. en

Изменение 364
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държава-членка може да предава PNR 
данни и резултатите от обработването 
на PNR данни на трета държава 

Държава членка може да предава PNR 
данни и резултатите от обработването 
на PNR данни на трета държава 
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единствено въз основа на оценка на 
всеки отделен случай и ако:

единствено въз основа на оценка на 
всеки отделен случай и само при 
изрично оправомощаване от 
обвързващо международно 
споразумение между Съюза и тази 
трета държава, ако:

Or. en

Изменение 365
Ágnes Hankiss

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държава членка може да предава PNR 
данни и резултатите от обработването 
на PNR данни на трета държава 
единствено въз основа на оценка на 
всеки отделен случай и ако:

Държава членка може да предава PNR 
данни и резултатите от обработването 
на PNR данни на трета държава 
единствено въз основа на оценка на 
всеки отделен случай, при определени 
гаранции и ако:

Or. hu

Изменение 366
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) са изпълнени условията, посочени в 
член 13 от Рамково решение 
2008/977/ПВР на Съвета,

а) са изпълнени условията, посочени в 
Директивата на Европейския 
парламент и Съвета от хх/хх/201х 
относно защитата на лицата при 
обработка на лични данни от 
компетентните органи с цел 
предотвратяване, разследване, 
разкриване или наказателно 
преследване на престъпления или 
извършването на наказания, както и 
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свободното движение на такива 
данни, в Хартата за основните права 
на Европейския съюз, в Конвенция 108 
за защита на лица при обработка на 
лични данни и в Европейската 
конвенция за защита на правата на 
човека и основните свободи;

Or. en

Обосновка

Директивата за защита на лица при обработка на лични данни от компетентните 
органи с цел предотвратяване, разследване, разкриване или наказателно преследване 
на престъпления или изпълнението на наказания, както и свободното движение на 
тези данни, трябва да бъде приета преди Директивата на ЕС за PNR.

Изменение 367
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предаването е необходимо за целите 
на настоящата директива, посочени 
в член 1, параграф 2 и

б) предаването е необходимо и 
пропорционално на 
предотврартяването, разследването, 
разкриването и наказателното 
преследване на престъпления, 
свързани с тероризъм и тежки 
транснационални престъпления; и

Or. en

Изменение 368
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – точка ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) предаването подлежи на 
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предварително съдебно разрешение.

Or. en

Изменение 369
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) третата държава даде съгласие да 
предава данните на друга трета 
държава единствено, когато това е 
необходимо за целите на настоящата 
директива, посочени в член 1, 
параграф 2 и единствено с изричното 
разрешение на държавата-членка.

заличава се

Or. en

Изменение 370
Axel Voss

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) третата държава даде съгласие да 
предава данните на друга трета 
държава единствено, когато това е 
необходимо за целите на настоящата 
директива, посочени в член 1, 
параграф 2 и единствено с изричното 
разрешение на държавата държава.

в) третата държава, получаваща PNR 
данните, се обвързва със 
задължението да не предава 
получените данни на друга трета 
държава.

Or. de

Обосновка

Не съществува очевидна необходимостта от предоставянето на възможност на 
трета държава да предава данни на друга трета държава. Третата държава има 
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възможност, ако е необходимо, да се обръща директно към звеното за данни за 
пътниците.

Изменение 371
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) третата държава даде съгласие да 
предава данните на друга трета 
държава единствено, когато това е 
необходимо за целите на настоящата 
директива, посочени в член 1, параграф 
2 и единствено с изричното 
разрешение на държавата-членка.

в) третата държава гарантира, че ще 
използва данните единствено, когато 
това е необходимо за целите на 
настоящата директива, посочени в член 
1, параграф 2. Забранява се 
предаването на данните от тази 
трета държава на друга трета 
държава.

Or. en

Изменение 372
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) третата държава даде съгласие да 
предава данните на друга трета 
държава единствено, когато това е 
необходимо за целите на настоящата 
директива, посочени в член 1, параграф 
2 и единствено с изричното 
разрешение на държавата членка.

в) третата държава гарантира, че ще 
използва данните единствено, когато 
това е необходимо за целите на 
настоящата директива, посочени в член 
1, параграф 2 и ще ги изтрива веднага 
щом вече не е задължително да ги 
пази. Забранява се предаването на 
данните от тази трета държава на 
друга трета държава.

Or. en



AM\897635BG.doc 117/188 PE486.159v01-00

BG

Изменение 373
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) третата държава даде съгласие да
предава данните на друга трета държава 
единствено, когато това е 
необходимо за целите на настоящата 
директива, посочени в член 1, 
параграф 2 и единствено с изричното 
разрешение на държавата-членка.

в) третата държава даде съгласие да не 
предава данните на друга трета държава.

Or. en

Изменение 374
Ágnes Hankiss

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) третата държава даде съгласие да 
предава данните на друга трета държава 
единствено, когато това е необходимо за 
целите на настоящата директива, 
посочени в член 1, параграф 2 и 
единствено с изричното разрешение на 
държавата членка.

в) третата държава даде съгласие да 
предава данните на друга трета държава 
единствено когато това е необходимо за 
целите на настоящата директива, 
посочени в член 1, параграф 2, и 
единствено с изричното разрешение на 
държавата членка, при едновременно 
спазване на условията, определени в 
член 13 от Рамково решение 
2008/977/ПВР на Съвета, по 
отношение на другата трета 
държава.

Or. hu

Изменение 375
Jan Philipp Albrecht
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Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква в a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) третата държава предоставя на 
гражданите на Съюза, без прекомерно 
забавяне или разходи, същите права 
на достъп, коригиране, заличаване и 
компенсация по отношение на PNR 
данните, каквито се прилагат в 
Съюза;

Or. en

Изменение 376
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква в a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) третата държава предоставя на 
гражданите на Съюза, без прекомерно 
забавяне или разходи, същото ниво на 
защита на личните данни, права на 
достъп, коригиране, заличаване и 
компенсация по отношение на PNR 
данните, каквито се прилагат в 
Съюза;

Or. en

Изменение 377
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква в б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) третата държава гарантира 
адекватно и съпоставимо ниво на 
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защита на PNR данните.

Or. en

Изменение 378
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква в в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вв) всички условия, определени в член 
7, са изпълнени mutatis mutandis.

Or. en

Изменение 379
Alexander Alvaro

Предложение за директива
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9 заличава се
Срок на запазване на данните

1. Държавите-членки гарантират, че 
PNR данните, предоставени от 
въздушните превозвачи на звеното за 
данни за пътниците, се пазят в база 
данни към звеното за данни за 
пътниците за срок от 30 дни след 
тяхното предаване на звеното на 
първата държава-членка, на/от 
чиято територия международният 
полет пристига или отпътува.
2. След изтичане на срока от 30 дни 
от предаването на PNR данните на 
звеното за данни за пътниците, 
посочен в параграф 1, данните се
пазят от звеното за срок от още пет 
години. През този период всички 
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елементи на данните, които могат 
да послужат за идентифициране на 
пътника, за когото се отнасят PNR 
данните, са прикрити. Тези PNR 
данни с осигурена анонимност ще са 
достъпни само за ограничен брой 
служители на звеното за данни за 
пътниците, които са специално 
оправомощени да извършват анализ 
на PNR данни и да разработват 
критерии за оценка в съответствие с 
член 4, параграф 2, буква г). Достъп до 
пълните данни за пътниците ще се 
разрешава само от ръководителя на 
звеното за данни за пътниците за 
целите на член 4, параграф 2, буква в) 
и в случаите, когато има разумно 
основание да се счита, че това е 
необходимо за провеждане на 
разследване и в отговор на конкретна 
и действителна заплаха или риск или 
за конкретно разследване или 
наказателно преследване.
За целите на настоящата директива 
елементите на данните, които 
могат да послужат за 
идентифициране на пътника, за 
когото се отнасят PNR данните, и 
които следва да бъдат филтрирани и 
прикрити, са:
- име(на), включително имената на 
други пътници, фигуриращи в 
резервационните данни, и броят на 
пътниците, пътуващи заедно, 
фигуриращи в резервационните данни;
- адрес и информация за връзка;
- общи забележки, доколкото 
съдържат информация, която може 
да послужи за идентифициране на 
пътника, за когото се отнасят PNR 
данните; и
- събрана предварителна информация 
за пътниците
3. Държавите-членки гарантират, че 
PNR данните се заличават след 



AM\897635BG.doc 121/188 PE486.159v01-00

BG

изтичане на срока, посочен в параграф 
2. Това задължение не засяга 
случаите, в които определени PNR 
данни са предадени на компетентен 
орган и се използват в рамките на 
конкретни разследвания или 
наказателни преследвания на 
престъпления. В тези случаи 
запазването на такива данни от 
компетентния орган се урежда от
националното право на държавата-
членка.
4. Съвпаденията в резултат от 
съпоставянето, посочено в член 4, 
параграф 2, букви а) и б), се 
съхраняват от звеното за данни за 
пътниците само за времето, което е 
необходимо за информиране на 
компетентните органи за наличието 
на съвпадение. Когато обаче, след 
преглед по неавтоматизиран начин на 
открито при автоматизирано 
съпоставяне съвпадение се окаже, че 
резултатът е отрицателен, той все 
пак се съхранява с цел да се избегнат 
бъдещи „фалшиви“ съвпадения. Това 
съхраняване може да бъде за 
максимален период от три години, 
освен ако основните данни не са вече 
заличени съгласно параграф 3 след 
изтичането на петте години, като в 
този случай записът се пази до 
заличаване на основните данни.

Or. en

Изменение 380
Axel Voss

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 1. Звеното за данни за пътниците 
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PNR данните, предоставени от 
въздушните превозвачи на звеното за 
данни за пътниците, се пазят в база 
данни към звеното за данни за 
пътниците за срок от 30 дни след 
тяхното предаване на звеното на 
първата държава членка, на/от 
чиято територия международният 
полет пристига или отпътува.

гарантира, че PNR данните, 
предоставени от въздушните 
превозвачи, се пазят в неговата база 
данни за срок от 30 дни след тяхното 
предаване.

Or. de

Изменение 381
Véronique Mathieu

Предложение за директива
Член 9 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
PNR данните, предоставени от 
въздушните превозвачи на звеното за 
данни за пътниците, се пазят в база 
данни към звеното за данни за 
пътниците за срок от 30 дни след 
тяхното предаване на звеното на 
първата държава членка, на/от чиято 
територия международният полет
пристига или отпътува.

1. Държавите членки гарантират, че 
PNR данните, предоставени от 
въздушните превозвачи на звеното за 
данни за пътниците, се пазят в база 
данни към звеното за данни за 
пътниците за срок от една година след 
тяхното предаване на звеното на 
първата държава членка, на/от чиято 
територия полетът във или извън 
Европейския съюз пристига или 
отпътува.

Or. fr

Обосновка

Един твърде кратък срок за съхранение на данните може да причини съответни 
оперативни трудности, по-конкретно при неотложни случаи, когато времето е 
недостатъчно, за да се спази процедурата по разкриване на данни. Освен това той 
може да попречи на достъпа на разследващите до тези данни в най-важните 
моменти на разследването. В самото начало на разследването те не винаги 
разполагат вече с всички елементи, позволяващи им да потвърдят, че данните са им 
необходими.
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Изменение 382
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
PNR данните, предоставени от 
въздушните превозвачи на звеното за 
данни за пътниците, се пазят в база 
данни към звеното за данни за 
пътниците за срок от 30 дни след 
тяхното предаване на звеното на 
първата държава-членка, на/от чиято 
територия международният полет 
пристига или отпътува.

1. Държавите членки гарантират, че 
PNR данните, предоставени от 
въздушните превозвачи на звеното за 
данни за пътниците, се пазят в база 
данни към звеното за данни за 
пътниците за срок от 3 дни след тяхното 
предаване на звеното на първата 
държава членка, на/от чиято територия 
международният полет пристига или 
отпътува.

Or. en

Изменение 383
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

След изтичане на срока от 30 дни от 
предаването на PNR данните на 
звеното за данни за пътниците, 
посочен в параграф 1, данните се 
пазят от звеното за срок от още пет 
години. През този период всички 
елементи на данните, които могат 
да послужат за идентифициране на 
пътника, за когото се отнасят PNR 
данните, са прикрити. Тези PNR 
данни с осигурена анонимност ще са 
достъпни само за ограничен брой 
служители на звеното за данни за 
пътниците, които са специално 
оправомощени да извършват анализ 
на PNR данни и да разработват 
критерии за оценка в съответствие с 

заличава се
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член 4, параграф 2, буква г). Достъп до 
пълните данни за пътниците ще се 
разрешава само от ръководителя на 
звеното за данни за пътниците за 
целите на член 4, параграф 2, буква в) 
и в случаите, когато има разумно 
основание да се счита, че това е 
необходимо за провеждане на 
разследване и в отговор на конкретна 
и действителна заплаха или риск или 
за конкретно разследване или 
наказателно преследване.

Or. en

Обосновка

Съхраняването на всички PNR данни за по-продължителен период от време дори без 
първоначално подозрение е непропорционално. Националните конституционни 
съдилища, в няколко решения относно съхраняването на телекомуникационни данни 
въз основа на Директива 2006/24/ЕО, както и на ЕСПЧ в решението си за съхраняване 
на ДНК проби (делото С. и Марпър с/у Обединеното кралство), изясниха това и 
предупредиха, че съвкупният ефект от съхраняването на няколко вида данни вероятно 
е близо до абсолютния конституционен праг. Нито правната служба на Съвета, нито 
Агенцията за основните права на ЕС са убедени в необходимостта и 
пропорционалността на съхраняването на данни относно всички пътници.

Изменение 384
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

След изтичане на срока от 30 дни от 
предаването на PNR данните на 
звеното за данни за пътниците, 
посочен в параграф 1, данните се 
пазят от звеното за срок от още пет 
години. През този период всички 
елементи на данните, които могат 
да послужат за идентифициране на 
пътника, за когото се отнасят PNR 
данните, са прикрити. Тези PNR 
данни с осигурена анонимност ще са 

заличава се
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достъпни само за ограничен брой 
служители на звеното за данни за 
пътниците, които са специално 
оправомощени да извършват анализ 
на PNR данни и да разработват 
критерии за оценка в съответствие с 
член 4, параграф 2, буква г). Достъп до 
пълните данни за пътниците ще се 
разрешава само от ръководителя на 
звеното за данни за пътниците за 
целите на член 4, параграф 2, буква в) 
и в случаите, когато има разумно 
основание да се счита, че това е 
необходимо за провеждане на 
разследване и в отговор на конкретна 
и действителна заплаха или риск или 
за конкретно разследване или 
наказателно преследване.

Or. en

Изменение 385
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

След изтичане на срока от 30 дни от 
предаването на PNR данните на звеното 
за данни за пътниците, посочен в 
параграф 1, данните се пазят от звеното 
за срок от още пет години. През този 
период всички елементи на данните, 
които могат да послужат за
идентифициране на пътника, за когото 
се отнасят PNR данните, са прикрити. 
Тези PNR данни с осигурена 
анонимност ще са достъпни само за 
ограничен брой служители на звеното за 
данни за пътниците, които са специално 
оправомощени да извършват анализ на 
PNR данни и да разработват 
критерии за оценка в съответствие с 
член 4, параграф 2, буква г). Достъп до 

След изтичане на срока от 30 дни от 
предаването на PNR данните на звеното 
за данни за пътниците, посочен в 
параграф 1, данните се пазят от звеното 
за срок от още три месеца, след което 
ще бъдат окончателно заличени. През 
този период всички елементи на 
данните, които могат да послужат за 
идентифициране на пътника, за когото 
се отнасят PNR данните, са прикрити. 
Тези неперсонализирани PNR данни ще 
са достъпни само за ограничен брой 
служители от висшето ниво на звеното 
за данни за пътниците, които са 
специално оправомощени да извършват 
анализ на PNR данни. Достъп до 
пълните данни за пътниците ще се 
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пълните данни за пътниците ще се 
разрешава само от ръководителя на 
звеното за данни за пътниците за целите 
на член 4, параграф 2, буква в) и в 
случаите, когато има разумно 
основание да се счита, че това е 
необходимо за провеждане на 
разследване и в отговор на конкретна и 
действителна заплаха или риск или за
конкретно разследване или наказателно 
преследване.

разрешава само от ръководителя на 
звеното за данни за пътниците за целите 
на член 4, параграф 2, буква в) и в 
случаите, когато това е необходимо за 
провеждане на разследване в отговор на 
конкретна, действителна и 
непосредствена заплаха или риск или в 
случай на конкретно разследване или 
наказателно преследване.

Or. en

Изменение 386
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

След изтичане на срока от 30 дни от 
предаването на PNR данните на звеното 
за данни за пътниците, посочен в 
параграф 1, данните се пазят от звеното 
за срок от още пет години. През този 
период всички елементи на данните, 
които могат да послужат за 
идентифициране на пътника, за когото 
се отнасят PNR данните, са прикрити. 
Тези PNR данни с осигурена 
анонимност ще са достъпни само за 
ограничен брой служители на звеното за 
данни за пътниците, които са специално 
оправомощени да извършват анализ на 
PNR данни и да разработват критерии за 
оценка в съответствие с член 4, 
параграф 2, буква г). Достъп до пълните 
данни за пътниците ще се разрешава 
само от ръководителя на звеното за 
данни за пътниците за целите на член 4, 
параграф 2, буква в) и в случаите, когато 
има разумно основание да се счита, че 
това е необходимо за провеждане на 
разследване и в отговор на конкретна и 

След изтичане на срока от 30 дни от 
предаването на PNR данните на звеното 
за данни за пътниците, посочен в 
параграф 1, данните се пазят от звеното 
за срок от още три години. През този 
период всички елементи на данните, 
които могат да послужат за 
идентифициране на пътника, за когото 
се отнасят PNR данните, са прикрити. 
Тези PNR данни с осигурена 
анонимност ще са достъпни само за 
ограничен брой служители на звеното за 
данни за пътниците, които са специално 
оправомощени да извършват анализ на 
PNR данни и да разработват критерии за 
оценка в съответствие с член 4, 
параграф 2, буква г). Достъп до пълните 
данни за пътниците ще се разрешава 
само от ръководителя на звеното за 
данни за пътниците за целите на член 4, 
параграф 2, буква в) и в случаите, когато 
има разумно основание да се счита, че 
това е необходимо за провеждане на 
разследване и в отговор на конкретна и 
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действителна заплаха или риск или за 
конкретно разследване или наказателно 
преследване.

действителна заплаха или риск или за 
конкретно разследване или наказателно 
преследване.

Or. en

Изменение 387
Véronique Mathieu

Предложение за директива
Член 9 — параграф 2 — алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

След изтичане на срока от 30 дни от 
предаването на PNR данните на звеното 
за данни за пътниците, посочен в 
параграф 1, данните се пазят от звеното 
за срок от още пет години. През този 
период всички елементи на данните, 
които могат да послужат за 
идентифициране на пътника, за когото 
се отнасят PNR данните, следва да бъдат 
прикрити. Тези PNR данни с осигурена 
анонимност ще са достъпни само за 
ограничен брой служители на звеното за 
данни за пътниците, които са специално 
оправомощени да извършват анализ на 
PNR данни и да разработват критерии за 
оценка в съответствие с член 4, 
параграф 2, буква г). Достъп до пълните 
данни за пътниците ще се разрешава 
само от ръководителя на звеното за 
данни за пътниците за целите на член 4, 
параграф 2, буква в) и в случаите, когато 
има разумно основание да се счита, че 
това е необходимо за провеждане на 
разследване и в отговор на конкретна и 
действителна заплаха или риск или за 
конкретно разследване или наказателно 
преследване.

След изтичане на срока от една година
от предаването на PNR данните на 
звеното за данни за пътниците, посочен 
в параграф 1, данните се пазят от 
звеното за срок от още пет години. През 
този период всички елементи на 
данните, които могат да послужат за 
идентифициране на пътника, за когото 
се отнасят PNR данните, следва да бъдат 
направени анонимни. Тези PNR данни 
с осигурена анонимност ще са достъпни 
само за ограничен брой служители на 
звеното за данни за пътниците, които са 
специално оправомощени да извършват 
анализ на PNR данни и да разработват 
критерии за оценка в съответствие с 
член 4, параграф 2, буква г). Достъп до 
пълните данни за пътниците ще се 
разрешава само от ограничен брой 
посочени поименно и специално 
упълномощени ръководители на 
звеното за данни за пътниците за целите 
на член 4, параграф 2, буква в) и в 
случаите, когато има разумно основание 
да се счита, че това е необходимо за 
провеждане на разследване и в отговор 
на конкретна и действителна заплаха 
или риск или за конкретно разследване 
или наказателно преследване.

Or. fr
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Обосновка

Необходимо е отново да се уточни, че прикриване на данни означава анонимизиране, за 
да се избегне евентуално объркване. Освен това, за да се осигури непрекъснатата 
работа на звената за данни на пътниците по всяко време, е необходимо да се разшири 
възможността за достъп до всички прикрити PNR данни на още няколко лица, в 
случай че единственият ръководител на звеното отсъства (поради болест, отпуск и 
т.н.).

Изменение 388
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

След изтичане на срока от 30 дни от 
предаването на PNR данните на звеното 
за данни за пътниците, посочен в 
параграф 1, данните се пазят от звеното 
за срок от още пет години. През този 
период всички елементи на данните, 
които могат да послужат за 
идентифициране на пътника, за когото 
се отнасят PNR данните, са прикрити. 
Тези PNR данни с осигурена 
анонимност ще са достъпни само за 
ограничен брой служители на звеното 
за данни за пътниците, които са 
специално оправомощени да извършват 
анализ на PNR данни и да разработват 
критерии за оценка в съответствие с 
член 4, параграф 2, буква г). Достъп до 
пълните данни за пътниците ще се 
разрешава само от ръководителя на 
звеното за данни за пътниците за целите 
на член 4, параграф 2, буква в) и в 
случаите, когато има разумно 
основание да се счита, че това е 
необходимо за провеждане на 
разследване и в отговор на конкретна 
и действителна заплаха или риск или 
за конкретно разследване или 
наказателно преследване.

След изтичане на срока от три дни от 
предаването на PNR данните на звеното 
за данни за пътниците, посочен в 
параграф 1, данните се пазят от звеното, 
само ако може разумно да се смята, 
че е необходимо провеждане на 
разследване и в отговор на конкретна 
и действителна заплаха или риск, или 
конкретно разследване, или 
наказателно преследване. През този 
период, който не надвишава времето, 
необходимо за извършване на това 
разследване, всички елементи на 
данните, които могат да послужат за 
идентифициране на пътника, за когото 
се отнасят PNR данните, са прикрити. 
Тези PNR данни с осигурена 
анонимност ще са достъпни само за 
ограничен брой на звеното за данни за 
пътниците, които са специално 
оправомощени да извършват анализ на 
PNR данни Достъп до пълните данни за 
пътниците ще се разрешава само от 
ръководителя на звеното за данни за 
пътниците за целите на член 4, параграф 
2, буква в).
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Or. en

Обосноваване

Трябва да се избягва задържането на всички данни.

Изменение 389
Ioan Enciu

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – алинея 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– адрес и информация за връзка; – информация за връзка и адрес, 
включително адрес за фактуриране;

Or. ro

Изменение 390
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – алинея 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

- адрес и информация за връзка; - адрес и информация за връзка, 
включително адрес за фактуриране;

Or. en

Изменение 391
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – алинея 2 – тире 2а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- информация за редовни пътници;
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Or. en

Изменение 392
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – алинея 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

- общи забележки, доколкото 
съдържат информация, която може 
да послужи за идентифициране на 
пътника, за когото се отнасят PNR 
данните; и

заличава се

Or. en

Изменение 393
Ioan Enciu

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – алинея 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– общи забележки, доколкото съдържат 
информация, която може да послужи за 
идентифициране на пътника, за когото 
се отнасят PNR данните; 

– информация относно профила на 
редовни пътници и общи забележки, 
доколкото съдържат информация, която 
може да послужи за идентифициране на 
пътника, за когото се отнасят PNR 
данните;

Or. ro

Изменение 394
Jan Philipp Albrecht
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Предложение за директива
Член 9 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки гарантират, че 
PNR данните се заличават след изтичане 
на срока, посочен в параграф 2. Това 
задължение не засяга случаите, в които 
определени PNR данни са предадени на 
компетентен орган и се използват в 
рамките на конкретни разследвания или 
наказателни преследвания на 
престъпления. В тези случаи 
запазването на такива данни от 
компетентния орган се урежда от 
националното право на държавата 
членка.

3. Държавите членки гарантират, че 
PNR данните се заличават след изтичане 
на срока, посочен в параграф 1. Това 
задължение не засяга случаите, в които 
определени PNR данни са предадени на 
компетентен орган и се използват в 
рамките на конкретни разследвания или 
наказателни преследвания, насочени 
срещу определено лице или група лица. 
В тези случаи запазването на такива 
данни от компетентния орган се урежда 
от националното право на държавата 
членка.

Or. en

Изменение 395
Axel Voss

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
PNR данните се заличават след изтичане 
на срока, посочен в параграф 2. Това 
задължение не засяга случаите, в които 
определени PNR данни са предадени на 
компетентен орган и се използват в 
рамките на конкретни разследвания или 
наказателни преследвания на 
престъпления. В тези случаи 
запазването на такива данни от 
компетентния орган се урежда от 
националното право на държавата 
членка.

3. Звеното за данни за пътниците
гарантира, че PNR данните се 
заличават след изтичане на срока, 
посочен в параграф 2. Това задължение 
не засяга случаите, в които определени 
PNR данни са предадени на 
компетентен орган и се използват в 
рамките на конкретни разследвания или 
наказателни преследвания на 
престъпления. В тези случаи 
запазването на такива данни от 
компетентния орган се урежда от 
националното право на държавата 
членка.

Or. de
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Изменение 396
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Член 9 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки гарантират, че 
PNR данните се заличават след изтичане 
на срока, посочен в параграф 2. Това 
задължение не засяга случаите, в които 
определени PNR данни са предадени на 
компетентен орган и се използват в 
рамките на конкретни разследвания или 
наказателни преследвания на 
престъпления. В тези случаи 
запазването на такива данни от 
компетентния орган се урежда от 
националното право на държавата-
членка.

3. Държавите членки гарантират, че 
PNR данните се заличават окончателно 
след изтичане на срока, посочен в 
параграф 2. Това задължение не засяга 
случаите, в които определени PNR 
данни са предадени на компетентен 
орган и се използват в рамките на 
конкретни разследвания или 
наказателни преследвания на 
престъпления. В тези случаи 
запазването на такива данни от 
компетентния орган се урежда от 
националното право на държавата 
членка.

Or. en

Изменение 397
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Предложение за директива
Член 9 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съвпаденията в резултат от 
съпоставянето, посочено в член 4, 
параграф 2, букви а) и б), се съхраняват 
от звеното за данни за пътниците само 
за времето, което е необходимо за 
информиране на компетентните органи 
за наличието на съвпадение. Когато 
обаче, след преглед по неавтоматизиран 
начин на открито при автоматизирано 
съпоставяне съвпадение се окаже, че 
резултатът е отрицателен, той все пак се 

4. Съвпаденията в резултат от 
съпоставянето, посочено в член 4, 
параграф 2, букви а) и б), се съхраняват 
от звеното за данни за пътниците само 
за времето, което е необходимо за 
информиране на компетентните органи 
за наличието на съвпадение. Когато 
обаче, след преглед по неавтоматизиран 
начин на открито при автоматизирано 
съпоставяне съвпадение се окаже, че 
резултатът е отрицателен, той все пак се 
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съхранява с цел да се избегнат бъдещи 
„фалшиви“ съвпадения. Това 
съхраняване може да бъде за 
максимален период от три години, 
освен ако основните данни не са вече
заличени съгласно параграф 3 след 
изтичането на петте години, като в 
този случай записът се пази до 
заличаване на основните данни.

съхранява с цел да се избегнат бъдещи 
„фалшиви“ съвпадения. Това 
съхраняване може да бъде за 
максимален период от една година, 
освен ако основните данни не са вече 
заличени съгласно параграф 3 след 
изтичането на трите години, като в 
този случай записът се пази до 
заличаване на основните данни.

Or. en

Изменение 398
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 9 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съвпаденията в резултат от 
съпоставянето, посочено в член 4, 
параграф 2, букви а) и б), се съхраняват 
от звеното за данни за пътниците само 
за времето, което е необходимо за 
информиране на компетентните органи 
за наличието на съвпадение. Когато 
обаче, след преглед по неавтоматизиран 
начин на открито при автоматизирано 
съпоставяне съвпадение се окаже, че 
резултатът е отрицателен, той все 
пак се съхранява с цел да се избегнат 
бъдещи „фалшиви“ съвпадения. Това 
съхраняване може да бъде за 
максимален период от три години, 
освен ако основните данни не са вече 
заличени съгласно параграф 3 след 
изтичането на петте години, като в 
този случай записът се пази до 
заличаване на основните данни.

4. Съвпаденията в резултат от 
съпоставянето, посочено в член 4, 
параграф 2, буква б), се съхраняват от 
звеното за данни за пътниците само за 
времето, което е необходимо за 
информиране на компетентните органи 
за наличието на съвпадение. Когато
обаче, след преглед по неавтоматизиран 
начин, се окаже, че резултатът от 
автоматизирано съпоставяне е 
отрицателен, основните данни в 
съответната база данни се коригират 
или заличават.

Or. en
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Изменение 399
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Член 9 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съвпаденията в резултат от 
съпоставянето, посочено в член 4, 
параграф 2, букви а) и б), се съхраняват 
от звеното за данни за пътниците само 
за времето, което е необходимо за 
информиране на компетентните органи 
за наличието на съвпадение. Когато 
обаче, след преглед по неавтоматизиран 
начин на открито при автоматизирано 
съпоставяне съвпадение се окаже, че 
резултатът е отрицателен, той все пак 
се съхранява с цел да се избегнат 
бъдещи „фалшиви“ съвпадения. Това 
съхраняване може да бъде за 
максимален период от три години, 
освен ако основните данни не са вече 
заличени съгласно параграф 3 след 
изтичането на петте години, като в 
този случай записът се пази до 
заличаване на основните данни.

4. Съвпаденията в резултат от 
съпоставянето, посочено в член 4, 
параграф 2, буква б), се съхраняват от 
звеното за данни за пътниците само за 
времето, което е необходимо за 
информиране на компетентните органи 
за наличието на съвпадение. Когато 
обаче, след преглед по неавтоматизиран 
начин на открито при автоматизирано 
съпоставяне съвпадение се окаже, че 
резултатът е отрицателен, данните от 
базата данни се заличават най-късно 
след изтичане на тримесечния 
период.

Or. en

Изменение 400
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Член 9 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съвпаденията в резултат от 
съпоставянето, посочено в член 4, 
параграф 2, букви а) и б), се съхраняват 
от звеното за данни за пътниците само 
за времето, което е необходимо за 
информиране на компетентните органи 
за наличието на съвпадение. Когато 

4. Съвпаденията в резултат от 
съпоставянето, посочено в член 4, 
параграф 2, буква б), се съхраняват от 
звеното за данни за пътниците само за 
времето, което е необходимо за 
информиране на компетентните органи 
за наличието на съвпадение. Когато 
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обаче, след преглед по неавтоматизиран 
начин на открито при автоматизирано 
съпоставяне съвпадение се окаже, че 
резултатът е отрицателен, той все пак се 
съхранява с цел да се избегнат бъдещи 
„фалшиви“ съвпадения. Това 
съхраняване може да бъде за 
максимален период от три години, освен 
ако основните данни не са вече 
заличени съгласно параграф 3 след 
изтичането на петте години, като в 
този случай записът се пази до 
заличаване на основните данни.

обаче, след преглед по неавтоматизиран 
начин на открито при автоматизирано 
съпоставяне съвпадение се окаже, че 
резултатът е отрицателен, той все пак се 
съхранява с цел да се избегнат бъдещи 
„фалшиви“ съвпадения. Това 
съхраняване може да бъде за 
максимален период от три години, освен 
ако основните данни не са вече 
заличени съгласно параграф 3, като в 
този случай записът се пази до 
заличаване на основните данни.

Or. en

Изменение 401
Alexander Alvaro

Предложение за директива
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10 заличава се
Санкции срещу въздушни превозвачи

Държавите-членки гарантират в 
съответствие с националното си 
право, че са предвидени възпиращи, 
ефективни и пропорционални 
санкции, включително финансови 
санкции, срещу въздушните 
превозвачи, които не предоставят 
данните, изисквани по настоящата 
директива дотолкова, доколкото 
тези данни вече са събрани от тях, 
или които не предоставят данните в 
необходимия формат или нарушават 
по друг начин националните 
разпоредби, приети в съответствие с 
настоящата директива.

Or. en
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Изменение 402
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират в 
съответствие с националното си право, 
че са предвидени възпиращи, ефективни 
и пропорционални санкции, 
включително финансови санкции, срещу 
въздушните превозвачи, които не 
предоставят данните, изисквани по 
настоящата директива дотолкова, 
доколкото тези данни вече са събрани от 
тях, или които не предоставят данните в 
необходимия формат или нарушават по 
друг начин националните разпоредби, 
приети в съответствие с настоящата 
директива.

Държавите членки гарантират в 
съответствие с националното си право, 
че са предвидени възпиращи, ефективни 
и пропорционални санкции, 
включително финансови санкции, срещу 
въздушните превозвачи, които не 
предоставят данните, изисквани по 
настоящата директива дотолкова, 
доколкото тези данни вече са събрани от 
тях, или които не предоставят данните в 
необходимия формат, съответстващ 
на насоките на ИКАО за PNR 
данните, или нарушават по друг начин 
националните разпоредби, приети в 
съответствие с настоящата директива.
Въздушните превозвачи не могат да 
бъдат санкционирани, когато 
органите на трета държава не им 
разрешават да предават PNR 
данните.

Or. en

Изменение 403
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 10а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10а
Санкции за звеното за данни за 

пътниците
Държавите членки гарантират в 
съответствие с националното си 
право, че са предвидени възпиращи, 
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ефективни и пропорционални санкции 
срещу звена за данни за пътници, 
които не събират, използват или 
предават данни в съответствие с 
разпоредбите на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 404
Alexander Alvaro

Предложение за директива
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11 заличава се
Защита на личните данни

1. Всяка държава-членка предвижда, 
че по отношение на цялото 
обработване на лични данни съгласно 
настоящата директива всеки пътник 
има същото право на достъп, 
коригиране, заличаване и блокиране и 
право на обезщетение и съдебна 
защита, както съгласно разпоредбите 
в националното право, приети в 
изпълнение на членове 17, 18, 19 и 20 
от Рамково решение 2008/977/ПВР на 
Съвета. Следователно са приложими 
разпоредбите на членове 17, 18, 19 и 20 
от Рамково решение 2008/977/ПВР на 
Съвета.
2. Всяка държава-членка предвижда, 
че разпоредбите в националното 
право, приети в изпълнение на членове 
21 и 22 от Рамково решение 
2008/977/ПВР на Съвета по 
отношение на поверителността на 
обработката и сигурността на 
данните, се прилагат и за цялата 
обработка на лични данни съгласно 
настоящата директива.
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3. Забранява се каквото и да е 
обработване на PNR данни, 
разкриващо расата или етническия 
произход на дадено лице, неговите 
религиозни или философски 
убеждения, политически възгледи, 
членство в синдикати, здраве или 
сексуален живот. В случай че звеното 
за данни за пътниците получи PNR 
данни, които разкриват такава 
информация, те се заличават 
незабавно..
4. Цялата обработка на PNR данни 
от въздушните превозвачи, всяко 
предаване на PNR данни от звената за 
данни за пътниците и всички искания 
от страна на компетентните органи 
или звената за данни за пътниците 
на други държави-членки и трети 
държави, дори ако са получили отказ, 
се вписват или документират от 
звеното за данни за пътниците и 
компетентните органи с цел проверка 
на законосъобразността на 
обработката на данните, 
самонаблюдение и гарантиране на 
подходяща цялост на данните и 
сигурност на обработката на 
данните, по-специално от страна на 
националните надзорни органи по 
защита на данните. Тези записи се 
съхраняват за срок от пет години, 
освен ако основните данни вече не са 
заличени в съответствие с член 9, 
параграф 3 след изтичането на тези 
пет години, като в този случай 
записите се пазят до заличаване на 
основните данни.
5. Държавите-членки гарантират, че 
въздушните превозвачи, техните 
представители или други агенти, 
продаващи билети за превоз на 
пътници по въздушни линии, 
информират пътниците на 
международни полети по ясен и 
точен начин в момента на 
резервацията на полет и в момента 
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на закупуването на билет относно 
предоставянето на PNR данни на 
звеното за данни за пътниците, 
целите на обработката на тези 
данни, срока на запазване на данните, 
тяхното възможно използване за 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно 
преследване на престъпления, 
свързани с тероризъм, и на тежки 
престъпления, възможността за 
обмен и споделяне на тези данни, 
както и относно правата на тези 
пътници на защита на данните, по-
специално относно правото им да 
подадат жалба до национален 
надзорен орган по защита на данните 
по техен избор. Държавите-членки 
предоставят на обществеността 
достъп до същата информация
6. Забранява се всяко предаване на 
PNR данни от звената за данни за 
пътниците и компетентните органи 
на частни субекти в държавите-
членки или в трети държави.
7. Без да се засяга член 10 държавите-
членки приемат подходящи мерки, за 
да гарантират пълното прилагане на 
разпоредбите на настоящата 
директива и в частност 
постановяват ефективни, 
пропорционални и възпиращи 
санкции, които се налагат в случай на 
нарушаване на разпоредбите, приети 
в съответствие с настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 405
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 11 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка предвижда, че
по отношение на цялото обработване 
на лични данни съгласно настоящата 
директива всеки пътник има същото 
право на достъп, коригиране, 
заличаване и блокиране и право на 
обезщетение и съдебна защита, 
както съгласно разпоредбите в 
националното право, приети в 
изпълнение на членове 17, 18, 19 и 20 от 
Рамково решение 2008/977/ПВР на 
Съвета. Следователно са приложими 
разпоредбите на членове 17, 18, 19 и 20 
от Рамково решение 2008/977/ПВР на 
Съвета.

1. Всяка държава членка предвижда, че 
разпоредбите в националното право, 
приети в изпълнение на членове 21 и 22
от Рамково решение 2008/977/ПВР на 
Съвета относно поверителността на 
обработката и сигурността на 
данните, се прилагат и за цялата 
обработка на лични данни съгласно 
настоящата директива. Въздушните 
превозвачи, които получат данните 
за контакт на пътниците чрез 
туристическа агенция, нямат право 
да ги използват за търговски цели.

Or. en

Изменение 406
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 11 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка предвижда, че 
по отношение на цялото обработване на 
лични данни съгласно настоящата 
директива всеки пътник има същото 
право на достъп, коригиране, заличаване 
и блокиране и право на обезщетение и 
съдебна защита, както съгласно 
разпоредбите в националното право, 
приети в изпълнение на членове 17, 18, 
19 и 20 от Рамково решение 
2008/977/ПВР на Съвета. Следователно 
са приложими разпоредбите на
членове 17, 18, 19 и 20 от Рамково 
решение 2008/977/ПВР на Съвета.

1. Всяка държава членка предвижда, че 
по отношение на цялото обработване на 
лични данни съгласно настоящата 
директива всеки пътник има същото 
право на достъп, коригиране, заличаване 
и блокиране и право на обезщетение и 
съдебна защита, както съгласно 
разпоредбите в националното право, 
приети в изпълнение на Директивата 
на Европейския парламент и на 
Съвета от хх/хх/201х относно 
защитата на лица по отношение на 
обработката на лични данни от 
компетентни органи с цел 
предотвратяване, разследване, 
разкриване или наказателно 
преследване на престъпления или 
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изпълнението на наказания, както и 
свободното движение на такива 
данни.

Or. en

Обосновка

Директивата за защита на лица при обработка на лични данни от компетентните 
органи с цел предотвратяване, разследване, разкриване или наказателно преследване 
на престъпления или изпълнението на наказания, както и свободното движение на 
тези данни, трябва да бъде приета преди Директивата на ЕС относно PNR.

Изменение 407
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Член 11 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка предвижда, че 
по отношение на цялото обработване на 
лични данни съгласно настоящата 
директива всеки пътник има същото 
право на достъп, коригиране, заличаване 
и блокиране и право на обезщетение и 
съдебна защита, както съгласно 
разпоредбите в националното право, 
приети в изпълнение на членове 17, 18, 
19 и 20 от Рамково решение 
2008/977/ПВР на Съвета. Следователно 
са приложими разпоредбите на 
членове 17, 18, 19 и 20 от Рамково 
решение 2008/977/ПВР на Съвета.

1. Всяка държава членка предвижда, че
по отношение на цялото обработване на 
лични данни съгласно настоящата 
директива всеки пътник има същото 
право на достъп, коригиране, заличаване 
и блокиране и право на обезщетение и 
съдебна защита, както съгласно 
разпоредбите в националното право, 
приети в изпълнение на членове 17,
параграф 1, 18, 19 и 20 от Рамково 
решение 2008/977/ПВР на Съвета. 
Следователно са приложими 
разпоредбите на членове 17 параграф 
1, 18, 19 и 20 от Рамково 
решение 2008/977/ПВР на Съвета.

Or. en

Изменение 408
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 11 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава членка предвижда, че 
разпоредбите в националното право, 
приети в изпълнение на членове 21 и 22
от Рамково решение 2008/977/ПВР на
Съвета по отношение на 
поверителността на обработката и 
сигурността на данните, се прилагат 
и за цялата обработка на лични данни
съгласно настоящата директива.

2. Всяка държава членка предвижда, че 
разпоредбите в националното право, 
приети в изпълнение на директивата 
на Европейския парламент и на 
Съвета от хх/хх/201х по отношение на
обработката на лични данни от 
компетентните органи с цел 
предотвратяване, разследване, 
разкриване и наказателно преследване 
на престъпления или изпълнението 
на наказания, и свободното движение 
на такива данни.

Or. en

Изменение 409
Axel Voss

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава членка предвижда, че 
разпоредбите в националното право, 
приети в изпълнение на членове 21 и 22 
от Рамково решение 2008/977/ПВР на 
Съвета по отношение на 
поверителността на обработката и 
сигурността на данните, се прилагат и за 
цялата обработка на лични данни 
съгласно настоящата директива.

2. Всяка държава членка предвижда, че 
разпоредбите в националното право, 
приети в изпълнение на членове 21 и 22 
от Рамково решение 2008/977/ПВР на 
Съвета по отношение на 
поверителността на обработката и 
сигурността на данните, се прилагат и за 
цялата обработка на лични данни 
съгласно настоящата директива. На 
въздушни превозвачи, които събират 
информация за връзка за пътниците, 
резервирали своя полет чрез 
туристическо бюро или чрез друг 
туристически посредник, се забранява 
да използват тази информация за 
маркетингови цели.

Or. de
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Изменение 410
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. В случаите, когато разпоредбите в 
националното право, приети в 
изпълнение на Директива 95/46/ЕО, 
предвиждат повече права на достъп, 
коригиране, заличаване и блокиране на 
данните и права на обезщетение, на 
съдебна защита и на поверителност 
на обработката и сигурност на 
данните, отколкото посочените в 
параграфи 1 и 2 разпоредби, се 
прилагат посочените по-горе 
национални разпоредби.

Or. en

Изменение 411
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. В случаите, когато разпоредбите в 
националното право, приети в 
изпълнение на Директива 95/46/ЕО, 
предвиждат повече права на достъп, 
коригиране, заличаване и блокиране на 
данните и права на обезщетение и 
съдебна защита, поверителност на 
обработката и сигурност на данните, 
отколкото посочените в параграф 1 и 
2 разпоредби, се прилагат посочените 
по-горе разпоредби.

Or. en
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Изменение 412
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 11 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Забранява се каквото и да е 
обработване на PNR данни, разкриващо 
расата или етническия произход на 
дадено лице, неговите религиозни или 
философски убеждения, политически 
възгледи, членство в синдикати, здраве 
или сексуален живот. В случай че 
звеното за данни за пътниците получи 
PNR данни, които разкриват такава 
информация, те се заличават незабавно..

3. Забранява се каквото и да е 
обработване на PNR данни, разкриващо 
пола, расата, цвета на кожата,
етническия или социален произход, 
генетичните характеристики, езика
на дадено лице, неговите религиозни 
или философски убеждения, 
политически възгледи, членство в 
синдикати, принадлежност към 
национално малцинство, имотно 
състояние, увреждане, възраст, здраве 
или сексуална ориентация, както е 
посочено в член 21 от Хартата за 
основните права на Европейския съюз. 
В случай че звеното за данни за 
пътниците получи PNR данни, които 
разкриват такава информация, те се 
заличават незабавно и окончателно.

Or. en

Изменение 413
Kinga Göncz

Предложение за директива
Член 11 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Забранява се каквото и да е 
обработване на PNR данни, разкриващо 
расата или етническия произход на 
дадено лице, неговите религиозни или 
философски убеждения, политически 
възгледи, членство в синдикати, здраве 
или сексуален живот. В случай че 
звеното за данни за пътниците получи 
PNR данни, които разкриват такава 

3. Забранява се каквото и да е 
обработване на PNR данни, разкриващо 
расата или етническия произход на 
дадено лице, неговите религиозни или 
философски убеждения, политически 
възгледи, членство в синдикати, здраве, 
увреждане или сексуална ориентация. 
В случай че звеното за данни за 
пътниците получи PNR данни, които 
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информация, те се заличават незабавно. разкриват такава информация, те се 
заличават незабавно. За въздушни 
превозвачи, обработващи такива 
данни, се прилагат наказанията от 
член 10 на настоящата директива.

Or. en

Изменение 414
Axel Voss

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Цялата обработка на PNR данни от 
въздушните превозвачи, всяко 
предаване на PNR данни от звената за 
данни за пътниците и всички искания от 
страна на компетентните органи или 
звената за данни за пътниците на 
други държави членки и трети държави, 
дори ако са получили отказ, се вписват 
или документират от звеното за данни 
за пътниците и компетентните органи
с цел проверка на законосъобразността 
на обработката на данните, 
самонаблюдение и гарантиране на 
подходяща цялост на данните и 
сигурност на обработката на данните, 
по-специално от страна на 
националните надзорни органи по 
защита на данните. Тези записи се 
съхраняват за срок от пет години, освен 
ако основните данни вече не са 
заличени в съответствие с член 9, 
параграф 3 след изтичането на тези пет 
години, като в този случай записите се 
пазят до заличаване на основните данни.

4. Цялата обработка на PNR данни от 
въздушните превозвачи, всяко 
предаване на PNR данни от звеното за 
данни за пътниците и всички искания от 
страна на компетентните органи на 
държави членки и трети държави, дори 
ако са получили отказ, се вписват или 
документират от звеното за данни за 
пътниците с цел проверка на 
законосъобразността на обработката на 
данните, самонаблюдение и гарантиране 
на подходяща цялост на данните и 
сигурност на обработката на данните от 
страна на национален надзорен орган. 
Тези записи се съхраняват за срок от пет 
години, освен ако основните данни вече 
не са заличени в съответствие с член 9, 
параграф 3 след изтичането на тези пет 
години, като в този случай записите се 
пазят до заличаване на основните данни.

Or. de
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Изменение 415
Ágnes Hankiss

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Цялата обработка на PNR данни от 
въздушните превозвачи, всяко 
предаване на PNR данни от звената за 
данни за пътниците и всички искания от 
страна на компетентните органи или 
звената за данни за пътниците на други 
държави членки и трети държави, дори 
ако са получили отказ, се вписват или 
документират от звеното за данни за 
пътниците и компетентните органи с 
цел проверка на законосъобразността на 
обработката на данните, 
самонаблюдение и гарантиране на 
подходяща цялост на данните и 
сигурност на обработката на данните, 
по-специално от страна на 
националните надзорни органи по 
защита на данните. Тези записи се 
съхраняват за срок от пет години, освен 
ако основните данни вече не са 
заличени в съответствие с член 9, 
параграф 3 след изтичането на тези пет 
години, като в този случай записите се 
пазят до заличаване на основните данни.

4. Цялата обработка на PNR данни от 
въздушните превозвачи, всяко 
предаване на PNR данни от звената за 
данни за пътниците и всички искания от 
страна на компетентните органи или 
звената за данни за пътниците на други 
държави членки и трети държави, дори 
ако са получили отказ, се вписват или 
документират от звеното за данни за 
пътниците и компетентните органи с 
цел проверка на законосъобразността на 
обработката на данните, 
самонаблюдение и гарантиране на 
подходяща цялост на данните и 
сигурност на обработката на данните, 
по-специално от страна на 
националните надзорни органи по 
защита на данните. Тези записи се 
съхраняват за срок от пет години, освен 
ако основните данни вече не са 
заличени в съответствие с член 9, 
параграф 3 след изтичането на тези пет 
години, като в този случай записите се 
пазят до заличаване на основните данни.
Лицата, които извършват проверки 
за сигурност и които имат достъп до 
PNR данни и анализират такива 
данни, както и които съхраняват 
записите с данни, трябва да 
притежават разрешение за достъп на 
най-високото равнище: те трябва да 
подлежат на проучване във връзка със 
сигурността и да преминат обучение 
по въпросите на сигурността. Всяко 
лице трябва да разполага с профил, 
който да определя и ограничава 
достъпа му до определени данни в 
зависимост от естеството на 
неговата работа, роля и правомощия.
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Or. hu

Изменение 416
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. За защита на всички данни се 
прилага особено висок стандарт за 
защита, който е в съответствие с 
най-новите развития в дискусиите на 
експерти относно защитата на 
данните и се обновява непрекъснато с 
цел включване на нови познания и 
заключения. На второ място, когато 
се приемат съответните решения 
относно стандартите за защита, 
които предстои да се прилагат, се 
вземат предвид икономическите 
аспекти.
По-специално трябва да се предвиди
използването на модерен метод за 
кодиране, който:
– гарантира, че системите за защита 
на данни няма да се използват от 
неоправомощени лица;
– гарантира, че оправомощените да 
използват система за защита на 
данни лица имат достъп само до 
данните, включени в разрешението 
им за достъп, и че личните данни, при 
тяхната обработка, използване и след 
запазването им, няма да могат да 
бъдат четени, копирани, изменяни 
или отстранявани неправомерно;
- гарантира, че личните данни при 
електронното предаване или по време 
на транспортирането или 
запаметяването им върху носител 
няма да могат да бъдат четени, 
копирани, изменяни или 
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отстранявани неправомерно и че ще 
може да се проверява и да се 
констатира на кои органи се 
предвижда да бъдат предавани лични 
данни посредством устройства за 
предаване на данни.
Трябва да се гарантира 
възможността със задна дата да се 
проверява и констатира дали и от 
кого са били въведени, изменени или 
отстранени личните данни в 
системите за обработка на данни.
Гарантира се, че личните данни, 
които се обработват по договор, 
могат да се обработват само в 
съответствие с указанията на 
възложителя.
Трябва да се гарантира, че личните 
данни са защитени от 
непредумишлено унищожаване или 
загуба.
Трябва да се гарантира 
възможността данните, събирани за 
различни цели, да се обработват 
поотделно.

Or. en

Изменение 417
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. За защита на всички данни се 
прилага най-висок стандарт за 
защита, който взема предвид най-
новите развития в дискусиите на 
експерти относно защитата на 
данните и който се обновява 
непрекъснато с цел включване на 
новите познания и заключения.
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По-специално трябва да се предвиди 
използването на модерен метод за 
кодиране, който:
– гарантира, че системите за защита 
на данни няма да бъдат използвани 
от неоправомощени лица,
– гарантира, че оправомощените да 
използват система за защита на 
данни лица имат достъп само до 
данните, включени в разрешението 
им за достъп, и че личните данни при 
тяхната обработка или използване 
им няма да могат да бъдат четени, 
копирани, изменяни или 
отстранявани неправомерно;
– гарантира, че личните данни при 
електронното предаване или по време 
на транспортирането или 
запаметяването им върху даден 
носител няма да могат да бъдат 
четени, копирани или изменяни 
неправомерно и че ще може да се 
проверява и да се констатира на кои 
органи се предвижда да бъдат 
предавани лични данни посредством 
устройства за предаване на данни.
Гарантира възможността за 
проверка със задна дата и 
установяване дали и от кого са били 
разглеждани личните данни.
Трябва да се гарантира, че личните 
данни, които се обработват по 
заявка, ще могат да се обработват 
само в съответствие с указанията на 
възложителя.

Or. en

Изменение 418
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 11 - параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки гарантират, че 
въздушните превозвачи, техните 
представители или други агенти, 
продаващи билети за превоз на пътници 
по въздушни линии, информират 
пътниците на международни полети по 
ясен и точен начин в момента на 
резервацията на полет и в момента на 
закупуването на билет относно 
предоставянето на PNR данни на 
звеното за данни за пътниците, целите 
на обработката на тези данни, срока на 
запазване на данните, тяхното възможно 
използване за предотвратяване, 
разкриване, разследване и наказателно 
преследване на престъпления, свързани 
с тероризъм, и на тежки престъпления, 
възможността за обмен и споделяне на 
тези данни, както и относно правата на 
тези пътници на защита на данните, по-
специално относно правото им да 
подадат жалба до национален надзорен 
орган по защита на данните по техен 
избор. Държавите-членки предоставят 
на обществеността достъп до същата 
информация.

5. Държавите-членки гарантират, че 
въздушните превозвачи, техните 
представители или други агенти, 
продаващи билети за превоз на пътници 
по въздушни линии, информират 
пътниците на международни полети по 
ясен и точен начин в момента на 
резервацията на полет и в момента на 
закупуването на билет относно 
предоставянето на PNR данни на 
звената за данни за пътниците, целите 
на обработката на тези данни, срока на 
запазване на данните, тяхното възможно 
използване за предотвратяване, 
разкриване, разследване и наказателно 
преследване на престъпления, свързани 
с тероризъм, и на тежки 
транснационални престъпления, 
възможността за обмен и споделяне на 
тези данни, както и относно правата на 
тези пътници на защита на данните, 
като например правото на достъп, 
коригиране, заличаване и блокиране на 
данните, както и правото им да 
подадат жалба до национален надзорен 
орган по защита на данните по техен 
избор. Държавите-членки предоставят 
на обществеността достъп до същата 
информация.

Or. en

Изменение 419
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 11 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки гарантират, че 
въздушните превозвачи, техните 
представители или други агенти, 

5. Държавите членки гарантират, че 
въздушните превозвачи, техните 
представители или други агенти, 
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продаващи билети за превоз на пътници 
по въздушни линии, информират 
пътниците на международни полети по 
ясен и точен начин в момента на 
резервацията на полет и в момента на 
закупуването на билет относно 
предоставянето на PNR данни на 
звеното за данни за пътниците, целите 
на обработката на тези данни, срока на 
запазване на данните, тяхното възможно 
използване за предотвратяване, 
разкриване, разследване и наказателно 
преследване на престъпления, свързани 
с тероризъм, и на тежки 
престъпления, възможността за обмен 
и споделяне на тези данни, както и 
относно правата на тези пътници на 
защита на данните, по-специално 
относно правото им да подадат жалба до 
национален надзорен орган по защита 
на данните по техен избор. Държавите-
членки предоставят на обществеността 
достъп до същата информация.

продаващи билети за превоз на пътници 
по въздушни линии, информират 
пътниците на международни полети по 
ясен и точен начин в момента на 
резервацията на полет и в момента на 
закупуването на билет относно 
предоставянето на PNR данни на 
звеното за данни за пътниците, целите 
на обработката на тези данни, срока на 
запазване на данните, тяхното възможно 
използване за предотвратяване, 
разкриване, разследване и наказателно 
преследване на престъпления, свързани 
с тероризъм, обработката им спрямо 
предварително определени критерии, 
определени от компетентните 
органи и посочени в член 5,
възможността за обмен и споделяне на 
тези данни, както и относно правата на 
тези пътници на защита на данните, по-
специално относно правото им да 
подадат жалба до национален надзорен 
орган по защита на данните по техен 
избор. Държавите-членки предоставят 
на обществеността достъп до същата 
информация.

Or. en

Изменение 420
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Член 11 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки гарантират, че 
въздушните превозвачи, техните 
представители или други агенти, 
продаващи билети за превоз на 
пътници по въздушни линии, 
информират пътниците на 
международни полети по ясен и точен 
начин в момента на резервацията на 
полет и в момента на закупуването на 

5. Държавите членки гарантират, че 
пътниците на международни полети 
са информирани по ясен и точен начин 
в момента на резервацията на полет и в 
момента на закупуването на билет 
относно предоставянето на PNR данни 
на звената за данни за пътниците, 
целите на обработката на тези данни, 
срока на запазване на данните, тяхното 
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билет относно предоставянето на PNR 
данни на звеното за данни за 
пътниците, целите на обработката на 
тези данни, срока на запазване на 
данните, тяхното възможно използване 
за предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки престъпления, възможността 
за обмен и споделяне на тези данни, 
както и относно правата на тези 
пътници на защита на данните, по-
специално относно правото им да 
подадат жалба до национален надзорен 
орган по защита на данните по техен 
избор. Държавите-членки предоставят 
на обществеността достъп до същата 
информация.

възможно използване за 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки транснационални 
престъпления, възможността за обмен и 
споделяне на тези данни, както и 
относно правата на тези пътници на 
защита на данните, като правото им да 
имат достъп, да коригират, 
изтриват и блокират данни, както и 
правото им да подадат жалба до 
национален надзорен орган по защита 
на данните по техен избор. Държавите-
членки предоставят на обществеността 
достъп до същата информация.

Or. en

Изменение 421
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Член 11 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки гарантират, че 
въздушните превозвачи, техните 
представители или други агенти, 
продаващи билети за превоз на пътници 
по въздушни линии, информират 
пътниците на международни полети по 
ясен и точен начин в момента на 
резервацията на полет и в момента на 
закупуването на билет относно 
предоставянето на PNR данни на 
звеното за данни за пътниците, целите 
на обработката на тези данни, срока на 
запазване на данните, тяхното 
възможно използване за 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно 
преследване на престъпления, 

5. Държавите членки гарантират, че 
въздушните превозвачи, техните 
представители или други агенти, 
продаващи билети за превоз на пътници 
по въздушни линии, информират 
пътниците на международни полети по 
ясен и точен начин в момента на 
резервацията на полет и в момента на 
закупуването на билет относно 
предоставянето на PNR данни на 
звеното за данни за пътниците, целите 
на обработката на тези данни, срока на 
запазване на данните, възможността за 
обмен и споделяне на тези данни, както 
и относно правата на тези пътници на 
защита на данните, по-специално 
относно правото им да подадат жалба до 
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свързани с тероризъм, и на тежки 
престъпления, възможността за обмен 
и споделяне на тези данни, както и 
относно правата на тези пътници на 
защита на данните, по-специално 
относно правото им да подадат жалба до 
национален надзорен орган по защита 
на данните по техен избор. Държавите-
членки предоставят на обществеността 
достъп до същата информация.

национален надзорен орган по защита 
на данните по техен избор. Държавите 
членки предоставят на обществеността 
достъп до същата информация.

Or. en

Изменение 422
Véronique Mathieu

Предложение за директива
Член 11 — параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки гарантират, че 
въздушните превозвачи, техните 
представители или други агенти, 
продаващи билети за превоз на пътници 
по въздушни линии, информират 
пътниците на международни полети по 
ясен и точен начин в момента на
резервацията на полет и в момента на 
закупуването на билет относно 
предоставянето на PNR данни на 
звеното за данни за пътниците, целите 
на обработката на тези данни, срока на 
запазване на данните, тяхното възможно 
използване за предотвратяване, 
разкриване, разследване и наказателно 
преследване на престъпления, свързани 
с тероризъм, и на тежки престъпления, 
възможността за обмен и споделяне на 
тези данни, както и относно правата на 
тези пътници на защита на данните, по-
специално относно правото им да 
подадат жалба до национален надзорен 
орган по защита на данните по техен 
избор. Държавите членки предоставят 
на обществеността достъп до същата 

5. Държавите членки гарантират, че 
въздушните превозвачи, техните 
представители или други агенти, 
продаващи билети за превоз на пътници 
по въздушни линии, информират 
пътниците на полети във и извън 
Европейския съюз по ясен и точен 
начин в момента на резервацията на 
полет и в момента на закупуването на 
билет относно предоставянето на PNR 
данни на звеното за данни за пътниците, 
целите на обработката на тези данни, 
срока на запазване на данните, тяхното 
възможно използване за 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки престъпления, възможността 
за обмен и споделяне на тези данни, 
както и относно правата на тези 
пътници на защита на данните, по-
специално относно правото им да 
подадат жалба до национален надзорен 
орган по защита на данните по техен 
избор. Държавите членки предоставят 
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информация. на обществеността достъп до същата 
информация.

Or. fr

Обосновка

Това изменение цели да извлече последиците от включването на всички полети в 
Европейския съюз в полето на директивата. Терминът „полети във и извън 
Европейския съюз“ е за предпочитане пред термина „международни/вътрешни 
полети“ от Кодекса на шенгенските граници, който не е приспособен към 
директивата, която ще се прилага спрямо цялата територия на Европейския съюз.

Изменение 423
Axel Voss

Предложение за директива
Член 11 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Забранява се всяко предаване на PNR 
данни от звената за данни за пътниците 
и компетентните органи на частни 
субекти в държавите членки или в трети 
държави.

6. Забранява се всяко предаване на PNR 
данни от звеното за данни за пътниците 
и компетентните органи на частни 
субекти в държавите членки или в трети 
държави.

Or. de

Изменение 424
Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 11 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Без да се засяга член 10 държавите 
членки приемат подходящи мерки, за да 
гарантират пълното прилагане на 
разпоредбите на настоящата директива 
и в частност постановяват ефективни, 
пропорционални и възпиращи санкции, 
които се налагат в случай на 

7. Без да се засяга член 10 държавите 
членки приемат подходящи мерки, за да 
гарантират пълното прилагане на 
разпоредбите на настоящата директива 
и в частност постановяват ефективни, 
пропорционални и възпиращи санкции, 
които се налагат в случай на 
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нарушаване на разпоредбите, приети в 
съответствие с настоящата директива.

нарушаване на разпоредбите, приети в 
съответствие с настоящата директива.

Or. de

Изменение 425
Alexander Alvaro

Предложение за директива
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12 заличава се
Национален надзорен орган

Всяка държава-членка предвижда, че
националният надзорен орган, 
създаден в изпълнение на член 25 от 
Рамково решение 2008/977/ПВР, 
отговаря също така за даване на 
указания и наблюдение на 
прилагането на нейна територията 
на разпоредбите, приети от 
държавите-членки съгласно 
настоящата директива. Останалите 
разпоредби на член 25 от Рамково 
решение 2008/977/ПВР са приложими.

Or. en

Изменение 426
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава членка предвижда, че 
националният надзорен орган, създаден 
в изпълнение на член 25 от Рамково 
решение 2008/977/ПВР, отговаря също 
така за даване на указания и 

Всяка държава членка предвижда, че 
националният надзорен орган, създаден 
в изпълнение на директива [...] на 
Европейския парламент и Съвета за 
защита на лица при обработка на 
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наблюдение на прилагането на нейна 
територията на разпоредбите, приети от 
държавите членки съгласно настоящата 
директива. Останалите разпоредби на 
член 25 от Рамково решение 
2008/977/ПВР са приложими.

лични данни от компетентни органи 
с цел предотвратяване, разследване, 
разкриване или наказателно 
преследване на престъпления или 
изпълнението на наказания, както и 
свободното движение на такива 
данни, отговаря също така за даване на 
указания и наблюдение на прилагането 
на нейна територията на разпоредбите, 
приети от държавите членки съгласно 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 427
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад 
относно финансовите последствия 
от настоящата директива. Докладът 
се концентрира по-специално върху 
разходите, които възникват за 
пътниците, въздушните превозвачи и 
продавачите на билети. По 
целесъобразност докладът се 
придружава от законодателно 
предложение, насочено към 
хармонизиране на разпределението на 
финансовата тежест между 
публичните органи и въздушните 
превозвачи в целия Съюз.

Or. en

Изменение 428
Jan Philipp Albrecht
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Предложение за директива
Член 12а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12а
До ...* Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад относно финансовите 
последствия от настоящата 
директива. Докладът се концентрира 
по-специално върху разходите, които 
възникват за пътниците, въздушните 
превозвачи и продавачите на билети. 
По целесъобразност докладът се 
придружава от законодателно 
предложение, насочено към 
хармонизиране на разпределението на 
финансовата тежест между 
публичните органи и въздушните 
превозвачи в целия Съюз.
_____________
* OВ: Моля въведете дата: 2 години 
след датата на влизане в сила на 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Трябва да се разгледа проблемът с разходите

Изменение 429
Alexander Alvaro

Предложение за директива
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13 заличава се
Общи протоколи и поддържани 

формати на данни
1. Всяко предаване на PNR данни от 
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въздушните превозвачи на звената за 
данни за пътниците за целите на 
настоящата директива се извършва 
по електронен път или, в случай на 
техническа неизправност, чрез други 
подходящи средства, за срок от една 
година след приемането на общите 
протоколи и поддържаните формати 
на данни съгласно член 14.
2. След изтичането на едногодишния 
срок от датата на приемането на 
общите протоколи и поддържаните 
формати на данни всяко предаване на 
PNR данни от въздушните превозвачи 
на звената за данни за пътниците за 
целите на настоящата директива се 
извършва по електронен път чрез 
сигурни методи под формата на 
приетите общи протоколи, които са 
общи за всички предавания, с цел да се 
гарантира сигурността на данните 
при предаване, и в поддържан формат 
с цел да се гарантира, че всички 
участващи страни могат да ги 
разчетат. Всички въздушни 
превозвачи са задължени да изберат и 
съобщят на звеното за данни за 
пътниците общия протокол и 
формата на данните, които 
възнамеряват да използват за 
предаване на данните.
3. Комисията съставя и, ако е 
необходимо, коригира списъка с 
приетите общи протоколи и 
поддържани формати на данни в 
съответствие с процедурата, 
предвидена в член 14, параграф 2.
4. До въвеждането на посочените в 
параграфи 2 и 3 приети общи 
протоколи и поддържани формати за 
данни в сила остава параграф 1.
5. Всяка държава-членка осигурява 
приемане на необходимите 
технически мерки с оглед на това в 
рамките на една година от датата на 
приемане на общите протоколи и 
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поддържаните формати на данни 
тези общи протоколи и формати на 
данни да могат да се използват.

Or. en

Изменение 430
Axel Voss

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяко предаване на PNR данни от 
въздушните превозвачи на звената за 
данни за пътниците за целите на 
настоящата директива се извършва по 
електронен път или, в случай на 
техническа неизправност, чрез други 
подходящи средства, за срок от една 
година след приемането на общите 
протоколи и поддържаните формати на 
данни съгласно член 14.

Всяко предаване на PNR данни от 
въздушните превозвачи на звеното за 
данни за пътниците за целите на 
настоящата директива се извършва по 
електронен път или, в случай на 
техническа неизправност, чрез други 
подходящи средства, за срок от една 
година след приемането на общите 
протоколи и поддържаните формати на 
данни съгласно член 14.

Or. de

Изменение 431
Ioan Enciu

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко предаване на PNR данни от 
въздушните превозвачи на звената за 
данни за пътниците за целите на 
настоящата директива се извършва по 
електронен път или, в случай на 
техническа неизправност, чрез други 
подходящи средства, за срок от една 
година след приемането на общите 
протоколи и поддържаните формати на 

1. Всяко предаване на PNR данни от 
въздушните превозвачи на звената за 
данни за пътниците за целите на 
настоящата директива се извършва по 
сигурен електронен път или, в случай на 
техническа неизправност, чрез други 
подходящи средства, за срок от една 
година след приемането на общите 
протоколи и поддържаните формати на 
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данни съгласно член 14. данни съгласно член 14.

Or. ro

Изменение 432
Axel Voss

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. След изтичането на едногодишния 
срок от датата на приемането на общите 
протоколи и поддържаните формати на 
данни всяко предаване на PNR данни от 
въздушните превозвачи на звената за 
данни за пътниците за целите на 
настоящата директива се извършва по 
електронен път чрез сигурни методи под 
формата на приетите общи протоколи, 
които са общи за всички предавания, с 
цел да се гарантира сигурността на 
данните при предаване, и в поддържан 
формат с цел да се гарантира, че всички 
участващи страни могат да ги разчетат. 
Всички въздушни превозвачи са 
задължени да изберат и съобщят на 
звеното за данни за пътниците общия 
протокол и формата на данните, които 
възнамеряват да използват за предаване 
на данните.

2. След изтичането на едногодишния 
срок от датата на приемането на общите 
протоколи и поддържаните формати на 
данни всяко предаване на PNR данни от 
въздушните превозвачи на звеното за 
данни за пътниците за целите на 
настоящата директива се извършва по 
електронен път чрез сигурни методи под 
формата на приетите общи протоколи, 
които са общи за всички предавания, с 
цел да се гарантира сигурността на 
данните при предаване, и в поддържан 
формат с цел да се гарантира, че всички 
участващи страни могат да ги разчетат. 
Всички въздушни превозвачи са 
задължени да изберат и съобщят на 
звеното за данни за пътниците общия 
протокол и формата на данните, които 
възнамеряват да използват за предаване 
на данните.

Or. de

Изменение 433
Véronique Mathieu

Предложение за директива
Член 13 — параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Всяка държава членка осигурява 
приемане на необходимите технически 
мерки с оглед на това в рамките на една 
година от датата на приемане на общите 
протоколи и поддържаните формати на 
данни тези общи протоколи и формати 
на данни да могат да се използват.

5. Всяка държава членка осигурява 
приемане на необходимите технически 
мерки с оглед на това в рамките на една 
година от датата на приемане на общите 
протоколи и поддържаните формати на 
данни тези общи протоколи и формати 
на данни да могат да се използват, като 
се отчитат указанията на ИКАО.

Or. fr

Обосновка

За да се осигури известна степен на съгласуваност с международните норми, от
значение е да се уточни, че техническите мерки, които ще бъдат приети, ще 
отчитат мерките, признати на международно равнище.

Изменение 434
Alexander Alvaro

Предложение за директива
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14 заличава се
Процедура на комитет

1. Комисията се подпомага от 
комитет („комитета“). Комитетът 
е комитет по смисъла на Регламент 
[…/2011/EС] от 16 февруари 2011 г.
2. При позоваване на настоящия 
параграф се прилага член 4 от 
Регламент […/2011/EС] от 16 
февруари 2011 г.

Or. en

Изменение 435
Alexander Alvaro
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Предложение за директива
Член 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15 заличава се
Транспониране

1. Държавите-членки въвеждат в 
сила законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
настоящата директива, не по-късно 
от две години след нейното влизане в 
сила. Те незабавно съобщават на 
Комисията текста на тези 
разпоредби, като предоставят 
същевременно таблица на 
съответствието между тези 
разпоредби и настоящата директива.
Когато държавите-членки приемат 
посочените разпоредби, в тях се 
съдържа позоваване на настоящата 
директива или то се извършва при 
официалното им публикуване. 
Условията и редът на позоваване се 
определят от държавите-членки.
2. Държавите-членки представят на 
Комисията текстовете на основните 
разпоредби от националното си 
законодателство в областта, уредена 
с настоящата директива.

Or. en

Изменение 436
Manfred Weber

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки въвеждат в сила Държавите членки въвеждат в сила 
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законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
настоящата директива, не по-късно от 
две години след нейното влизане в сила. 
Те незабавно съобщават на Комисията 
текста на тези разпоредби и прилагат 
таблица на съответствието между 
разпоредбите и настоящата директива.

законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
настоящата директива, не по-късно от 
две години след нейното влизане в сила. 
Държави членки, които след този 
момент за първи път използват 
резервационни данни на пътниците за 
целите, предвидени в член 1, параграф 
2, букви а) и б), въвеждат в сила 
необходимите законови, подзаконови 
и административни разпоредби не по-
късно от първото използване. 
Държавите членки незабавно 
съобщават на Комисията текста на тези 
разпоредби и прилагат таблица на 
съответствието между разпоредбите и 
настоящата директива.

Or. de

Изменение 437
Alexander Alvaro

Предложение за директива
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16 заличава се
Преходни разпоредби

До датата, посочена в член 15, 
параграф 1, т.е. две години след 
влизането в сила на настоящата 
директива, държавите-членки 
гарантират събиране на PNR 
данните от най-малко 30 % от всички 
полети, посочени в член 6, параграф 1. 
В срок до две години след датата, 
посочена в член 15, държавите-членки 
гарантират събиране на PNR 
данните от най-малко 60 % от всички 
полети, посочени в член 6, параграф 1. 
Четири години след датата, посочена 
в член 15, държавите-членки 
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гарантират събиране на PNR 
данните от всички полети, посочени 
в член 6, параграф 1.

Or. en

Изменение 438
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преходни разпоредби заличава се
До датата, посочена в член 15, 
параграф 1, т.е. две години след 
влизането в сила на настоящата 
директива, държавите-членки 
гарантират събиране на PNR 
данните от най-малко 30 % от всички 
полети, посочени в член 6, параграф 1. 
В срок до две години след датата, 
посочена в член 15, държавите-членки 
гарантират събиране на PNR 
данните от най-малко 60 % от всички 
полети, посочени в член 6, параграф 1. 
Четири години след датата, посочена 
в член 15, държавите-членки 
гарантират събиране на PNR 
данните от всички полети, посочени 
в член 6, параграф 1.

Or. en

Изменение 439
Manfred Weber

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

До датата, посочена в член 15, До датите, посочени в член 15, 
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параграф 1, т.е. две години след 
влизането в сила на настоящата 
директива, държавите членки 
гарантират събиране на PNR данните от 
най-малко 30 % от всички полети, 
посочени в член 6, параграф 1. В срок до 
две години след датата, посочена в 
член 15, държавите членки гарантират 
събиране на PNR данните от най-малко 
60 % от всички полети, посочени в член 
6, параграф 1. Четири години след 
датата, посочена в член 15, държавите 
членки гарантират събиране на PNR 
данните от всички полети, посочени в 
член 6, параграф 1.

параграф 1, държавите членки 
гарантират събиране на PNR данните от 
най-малко 30 % от всички полети, 
посочени в член 6, параграф 1. В срок до 
две години след датите, посочени в 
член 15, държавите членки гарантират 
събиране на PNR данните от най-малко 
60 % от всички полети, посочени в член 
6, параграф 1. Четири години след 
датите, посочени в член 15, държавите 
членки гарантират събиране на PNR 
данните от всички полети, посочени в 
член 6, параграф 1.

Or. de

Изменение 440
Alexander Alvaro

Предложение за директива
Член 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17 заличава се
Преразглеждане

Въз основа на информацията, 
предоставена от държавите-членки, 
Комисията:
а) извършва преглед на 
осъществимостта и необходимостта 
от включване на вътрешните полети 
в обхвата на настоящата директива 
с оглед на опита, придобит от тези 
държави-членки, които събират PNR 
данни за вътрешни полети. 
Комисията представя доклад на 
Европейския парламент и Съвета в 
срок до две години от датата, 
посочена в член 15, параграф 1;
б) извършва преглед на действието на 
настоящата директива и представя 
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доклад на Европейския парламент и 
Съвета в срок до четири години от 
датата, посочена в член 15, параграф 
1. Този преглед обхваща всички 
елементи на настоящата директива, 
като специално внимание се отделя 
на спазването на стандарта за 
защита на личните данни, 
продължителността на срока на 
запазване на данните и качеството 
на оценките. Също така съдържа 
статистическата информация, 
събрана съгласно член 18.

Or. en

Изменение 441
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) извършва преглед на 
осъществимостта и необходимостта 
от включване на вътрешните полети 
в обхвата на настоящата директива 
с оглед на опита, придобит от тези 
държави-членки, които събират PNR 
данни за вътрешни полети. 
Комисията представя доклад на 
Европейския парламент и Съвета в 
срок до две години от датата, 
посочена в член 15, параграф 1;

заличава се

Or. en

Обосновка

Обхватът на тази директива трябва да се ограничи само до целеви международни 
полети.
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Изменение 442
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) извършва преглед на 
осъществимостта и необходимостта 
от включване на вътрешните полети 
в обхвата на настоящата директива 
с оглед на опита, придобит от тези 
държави-членки, които събират PNR 
данни за вътрешни полети. 
Комисията представя доклад на 
Европейския парламент и Съвета в 
срок до две години от датата, 
посочена в член 15, параграф 1;

заличава се

Or. en

Изменение 443
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) извършва преглед на 
осъществимостта и необходимостта 
от включване на вътрешните полети 
в обхвата на настоящата директива 
с оглед на опита, придобит от тези 
държави-членки, които събират PNR 
данни за вътрешни полети. 
Комисията представя доклад на 
Европейския парламент и Съвета в 
срок до две години от датата, 
посочена в член 15, параграф 1;

заличава се

Or. en
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Изменение 444
Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) извършва преглед на 
осъществимостта и необходимостта от 
включване на вътрешните полети в
обхвата на настоящата директива с 
оглед на опита, придобит от тези 
държави членки, които събират PNR 
данни за вътрешни полети. Комисията 
представя доклад на Европейския 
парламент и Съвета в срок до две 
години от датата, посочена в член 15, 
параграф 1;

а) извършва преглед на 
осъществимостта и необходимостта от 
обхвата на настоящата директива с 
оглед на опита, придобит от тези 
държави членки, които събират PNR 
данни. Комисията представя доклад на 
Европейския парламент и Съвета в срок 
до две години от датата, посочена в член 
15, параграф 1;

Or. en

Изменение 445
Carmen Romero López

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) извършва преглед на 
осъществимостта и необходимостта от 
включване на вътрешните полети в
обхвата на настоящата директива с 
оглед на опита, придобит от тези 
държави членки, които събират PNR 
данни за вътрешни полети. Комисията 
представя доклад на Европейския 
парламент и Съвета в срок до две 
години от датата, посочена в член 15, 
параграф 1;

а) извършва преглед на 
осъществимостта и необходимостта от 
разширяване на обхвата на настоящата 
директива с оглед на опита и 
резултатите, придобити от тези 
държави членки, които събират PNR 
данни, и в светлината на оценка на 
други съществуващи инструменти на 
ЕС и инструменти за борба с 
тероризма и организираната 
престъпност. Комисията представя 
доклад на Европейския парламент и 
Съвета в срок до две години от датата, 
посочена в член 15, параграф 1;

Or. en
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Изменение 446
Manfred Weber

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) извършва преглед на 
осъществимостта и необходимостта от 
включване на вътрешните полети в 
обхвата на настоящата директива с 
оглед на опита, придобит от тези 
държави членки, които събират PNR 
данни за вътрешни полети. Комисията 
представя доклад на Европейския 
парламент и Съвета в срок до две 
години от датата, посочена в член 15, 
параграф 1;

a) извършва преглед на 
осъществимостта и необходимостта от 
включване на вътрешните полети в 
обхвата на настоящата директива с 
оглед на опита, придобит от тези 
държави членки, които събират PNR 
данни за вътрешни полети. Комисията 
представя доклад на Европейския 
парламент и Съвета не по-късно от 
четири години след влизането в сила 
на настоящата директива;

Or. de

Изменение 447
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) извършва преглед на действието на 
настоящата директива и представя 
доклад на Европейския парламент и 
Съвета в срок до четири години от 
датата, посочена в член 15, параграф 1. 
Този преглед обхваща всички елементи 
на настоящата директива, като 
специално внимание се отделя на 
спазването на стандарта за защита на 
личните данни, продължителността на 
срока на запазване на данните и 
качеството на оценките. Също така 
съдържа статистическата информация, 
събрана съгласно член 18.

б) извършва преглед на действието на 
настоящата директива и представя 
доклад на Европейския парламент и 
Съвета в срок до четири години от 
датата, посочена в член 15, параграф 1. 
Този преглед обхваща всички елементи 
на настоящата директива, като 
специално внимание се отделя на 
спазването на стандарта за защита на 
личните данни, необходимостта от 
събиране и обработка на PNR данни за 
всяка от посочените цели, 
продължителността на срока на 
запазване на данните и качеството на 
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оценките. Също така съдържа 
статистическата информация, събрана 
съгласно член 18.

Or. en

Изменение 448
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) извършва преглед на действието на 
настоящата директива и представя 
доклад на Европейския парламент и 
Съвета в срок до четири години от 
датата, посочена в член 15, параграф 1. 
Този преглед обхваща всички елементи 
на настоящата директива, като 
специално внимание се отделя на 
спазването на стандарта за защита на 
личните данни, продължителността на 
срока на запазване на данните и 
качеството на оценките. Също така 
съдържа статистическата информация, 
събрана съгласно член 18.

б) извършва преглед на действието на 
настоящата директива и представя 
доклад на Европейския парламент и 
Съвета в срок до две години от датата, 
посочена в член 15, параграф 1. Този 
преглед обхваща всички елементи на 
настоящата директива, като специално 
внимание се отделя на спазването на 
стандарта за защита на личните данни, 
продължителността на срока на 
запазване на данните и качеството на 
оценките. Също така съдържа 
статистическата информация, събрана 
съгласно член 18.

Or. en

Обосновка

Като се вземе предвид, че събирането на PNR данни е мярка, нарушаваща основни 
права, оценката трябва да се извършва възможно най-рано.

Изменение 449
Manfred Weber

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква б)



AM\897635BG.doc 171/188 PE486.159v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) извършва преглед на действието на 
настоящата директива и представя 
доклад на Европейския парламент и 
Съвета в срок до четири години от 
датата, посочена в член 15, параграф 
1. Този преглед обхваща всички 
елементи на настоящата директива, като 
специално внимание се отделя на 
спазването на стандарта за защита на 
личните данни, продължителността на 
срока на запазване на данните и 
качеството на оценките. Той съдържа и 
статистическата информация, събрана 
съгласно член 18.

б) извършва преглед на действието на 
настоящата директива и представя 
доклад на Европейския парламент и 
Съвета не по-късно от шест години 
след влизането в сила на настоящата 
директива. Този преглед обхваща 
всички елементи на настоящата 
директива, като специално внимание се 
отделя на спазването на стандарта за 
защита на личните данни, 
продължителността на срока на 
запазване на данните и качеството на 
оценките. Той съдържа и 
статистическата информация, събрана 
съгласно член 18.

Or. de

Изменение 450
Alexander Alvaro

Предложение за директива
Член 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18 заличава се
Статистически данни

1. Държавите-членки подготвят 
набор от статически данни за PNR 
данните, предоставени на звената за 
данни за пътниците. Тези 
статистически данни обхващат 
като минимум броя извършени 
идентификации на лица, които може 
да са участници в престъпление, 
свързано с тероризъм, и тежко 
престъпление съгласно член 4, 
параграф 2, както и броя предприети 
последващи действия по 
правоприлагане, които включват 
използването на PNR данни, 
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групирани по въздушен превозвач и 
местоназначение.
2. Тази статистика не съдържа 
лични данни. Тя се изпраща на 
Комисията ежегодно.

Or. en

Изменение 451
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 18 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки подготвят набор 
от статически данни за PNR данните, 
предоставени на звената за данни за 
пътниците. Тези статистически данни 
обхващат като минимум броя 
извършени идентификации на лица, 
които може да са участници в 
престъпление, свързано с тероризъм, и 
тежко престъпление съгласно член 4, 
параграф 2, както и броя предприети 
последващи действия по 
правоприлагане, които включват 
използването на PNR данни, групирани 
по въздушен превозвач и 
местоназначение.

1. Държавите членки подготвят набор от 
статически данни за PNR данните, 
предоставени на звената за данни за 
пътниците. Тези статистически данни 
обхващат като минимум броя 
извършени идентификации на лица, 
които може да са участници в 
престъпление, свързано с тероризъм, и 
тежко транснационално престъпление 
съгласно член 4, параграф 2, броя 
фалшиви положителни резултати, 
броя предприети последващи действия 
по правоприлагане, които включват 
използването на PNR данни, групирани 
по въздушен превозвач и
местоназначение, както и броя 
ефективни присъди в резултат от 
тях.

Or. en

Изменение 452
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Предложение за директива
Член 18 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки подготвят набор 
от статически данни за PNR данните, 
предоставени на звената за данни за 
пътниците. Тези статистически данни 
обхващат като минимум броя 
извършени идентификации на лица, 
които може да са участници в 
престъпление, свързано с тероризъм, и 
тежко престъпление съгласно член 4, 
параграф 2, както и броя предприети 
последващи действия по 
правоприлагане, които включват 
използването на PNR данни, групирани 
по въздушен превозвач и 
местоназначение.

1. Държавите членки подготвят набор от 
статически данни за PNR данните, 
предоставени на звената за данни за 
пътниците. Тези статистически данни 
обхващат като минимум броя 
извършени идентификации на лица, 
които може да са участници в 
престъпление, свързано с тероризъм, и 
тежко престъпление съгласно член 4, 
параграф 2, както и броя предприети 
последващи действия по 
правоприлагане, включително броя 
ефективни присъди в резултат от 
тях, които включват използването на 
PNR данни, групирани по въздушен 
превозвач и местоназначение.

Or. en

Изменение 453
Axel Voss

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки подготвят
набор от статически данни за PNR 
данните, предоставени на звената за 
данни за пътниците. Тези 
статистически данни обхващат като 
минимум броя извършени 
идентификации на лица, които може да 
са участници в престъпление, свързано с 
тероризъм, и тежко престъпление 
съгласно член 4, параграф 2, както и 
броя предприети последващи действия 
по правоприлагане, които включват 
използването на PNR данни, групирани 
по въздушен превозвач и 
местоназначение.

1. Управителният съвет подготвя
набор от статически данни за PNR 
данните. Те следва да се основават на 
PNR данните, предоставените от 
въздушните превозвачи на звената за 
данни за пътниците, и на 
информацията от държавите членки 
за предприети последващи действия 
по правоприлагане. Тези статистически 
данни обхващат като минимум броя 
извършени идентификации на лица, 
които може да са участници в 
престъпление, свързано с тероризъм, и 
тежко престъпление съгласно член 4, 
параграф 2, както и броя предприети 
последващи действия по 
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правоприлагане, които включват 
използването на PNR данни, групирани 
по въздушен превозвач и 
местоназначение.

Or. de

Изменение 454
Carmen Romero López

Предложение за директива
Член 18 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки подготвят набор 
от статически данни за PNR данните, 
предоставени на звената за данни за 
пътниците. Тези статистически данни 
обхващат като минимум броя 
извършени идентификации на лица, 
които може да са участници в 
престъпление, свързано с тероризъм, и 
тежко престъпление съгласно член 4, 
параграф 2, както и броя предприети 
последващи действия по 
правоприлагане, които включват 
използването на PNR данни, групирани 
по въздушен превозвач и 
местоназначение.

1. Държавите-членки подготвят набор 
от статически данни за PNR данните, 
предоставени на звената за данни за 
пътниците. Тези статистически данни 
обхващат като минимум броя 
извършени идентификации на лица, 
които може да са участници в 
престъпление, свързано с тероризъм, 
броя предприети последващи действия 
по правоприлагане, които включват 
използването на PNR данни, групирани 
по въздушен превозвач и 
местоназначение, както и броят 
фалшиви положителни резултати, 
получени при обработка на 
съответните PNR данни.

Or. en

Изменение 455
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Член 18 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки подготвят набор 
от статически данни за PNR данните, 

1. Държавите-членки подготвят набор 
от статически данни за PNR данните, 



AM\897635BG.doc 175/188 PE486.159v01-00

BG

предоставени на звената за данни за 
пътниците. Тези статистически данни 
обхващат като минимум броя 
извършени идентификации на лица, 
които може да са участници в 
престъпление, свързано с тероризъм, и 
тежко престъпление съгласно член 4, 
параграф 2, както и броя предприети 
последващи действия по 
правоприлагане, които включват 
използването на PNR данни, групирани 
по въздушен превозвач и 
местоназначение.

предоставени на звената за данни за 
пътниците. Тези статистически данни 
обхващат като минимум броя 
извършени идентификации на лица, 
които може да са участници в 
престъпление, свързано с тероризъм, и 
тежко транснационално престъпление 
съгласно член 4, параграф 2, броя 
предприети последващи действия по 
правоприлагане, които включват 
използването на PNR данни, групирани 
по въздушен превозвач и 
местоназначение, броя лица, 
идентифицирани за допълнително 
разследване, както и броя лица, за 
които впоследствие е установено, че 
са били неоснователно заподозрени.

Or. en

Изменение 456
Alexander Alvaro

Предложение за директива
Член 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19 заличава се
Връзка с други инструменти

1. Помежду си държавите-членки 
могат да продължат да прилагат 
двустранни или многостранни 
споразумения или спогодби за обмен 
на информация между 
компетентните органи, които са в 
сила при приемането на настоящата 
директива, доколкото тези 
споразумения или спогодби са 
съвместими с настоящата 
директива.
2. Настоящата директива не засяга 
задълженията и ангажиментите на 
Съюза по силата на двустранни и/или
многостранни споразумения с трети 
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държави.

Or. en

Изменение 457
Alexander Alvaro

Предложение за директива
Приложение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ заличава се
Резервационни данни на пътниците, 
събирани от въздушните превозвачи

(1) Записващ имената на пътника 
PNR локатор
(2) Дата на резервация/издаване на 
билета
(3) Дата(и) на планувано пътуване
(4) Име(на)
(5) Адрес и информация за връзка 
(телефонен номер, електронен адрес)
(6) Пълна информация за плащането, 
включително адрес на фактуриране
(7) Пълен маршрут на пътуване за 
конкретни PNR данни
(8) Информация за редовни пътници 
(9) Пътническа агенция/туроператор
(10) Пътнически статус на пътника, 
включително потвърждения, 
регистрационен статус, информация 
за неявяване на пътник за полет или 
за пътник без резервация, който си 
купува билет в последния момент
(11) Разделена PNR информация
(12) Общи забележки (включително 
всяка налична информация за 
непридружавани непълнолетни лица 
под 18 години като име и пол на 
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лицето, възраст, говорим(и) език(ци), 
име и данни за контакт с настойника 
при заминаване и връзка с
непълнолетното лице, име и данни за 
контакт с настойника при 
пристигане и връзка с 
непълнолетното лице, агент при 
заминаване и пристигане)
(13) Информация от полето за 
издаване на билета, включително 
номер на билета, дата на издаване и 
еднопосочни билети и информация от 
полето Automated Ticket Fare Quote 
(цена на билета)
(14) Номер на мястото и друга 
информация за мястото
(15) Информация за споделянето на 
кодовете
(16) Пълна информация за багажа
(17) Брой и други имена на пътници в 
PNR данните
(18) Събрана предварителна 
информация за пътниците (API)
(19) Всички промени във времето на 
PNR данните, номерирани от 1 до 18.

Or. en

Изменение 458
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Приложение 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Адрес и информация за връзка 
(телефонен номер, електронен адрес)

заличава се

Or. en
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Изменение 459
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Приложение 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Пълна информация за плащането, 
включително адрес на фактуриране

заличава се

Or. en

Изменение 460
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Приложение 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Пълна информация за плащането, 
включително адрес на фактуриране

заличава се

Or. en

Изменение 461
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Приложение 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Информация за редовни пътници заличава се

Or. en

Изменение 462
Jan Philipp Albrecht
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Предложение за директива
Приложение 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Информация за редовни пътници заличава се

Or. en

Изменение 463
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Приложение 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Информация за редовни пътници заличава се

Or. en

Изменение 464
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Предложение за директива
Приложение 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Информация за редовни пътници заличава се

Or. en

Изменение 465
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Приложение 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Пътническа агенция/туроператор заличава се
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Or. en

Изменение 466
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Приложение 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Пътническа агенция/туроператор заличава се

Or. en

Изменение 467
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Приложение 1 – точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Разделена PNR информация заличава се

Or. en

Изменение 468
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Приложение 1 – точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Разделена PNR информация заличава се

Or. en

Изменение 469
Cecilia Wikström, Olle Schmidt
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Предложение за директива
Приложение 1 – точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Разделена PNR информация заличава се

Or. en

Изменение 470
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Предложение за директива
Приложение 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Общи забележки (включително 
всяка налична информация за 
непридружавани непълнолетни лица 
под 18 години като име и пол на 
лицето, възраст, говорим(и) език(ци), 
име и данни за контакт с настойника 
при заминаване и връзка с 
непълнолетното лице, име и данни за 
контакт с настойника при 
пристигане и връзка с 
непълнолетното лице, агент при 
заминаване и пристигане)

заличава се

Or. en

Изменение 471
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Приложение 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Общи забележки (включително 
всяка налична информация за 
непридружавани непълнолетни лица 

заличава се
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под 18 години като име и пол на 
лицето, възраст, говорим(и) език(ци), 
име и данни за контакт с настойника 
при заминаване и връзка с 
непълнолетното лице, име и данни за 
контакт с настойника при 
пристигане и връзка с 
непълнолетното лице, агент при 
заминаване и пристигане)

Or. en

Изменение 472
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Приложение 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Общи забележки (включително 
всяка налична информация за 
непридружавани непълнолетни лица 
под 18 години като име и пол на 
лицето, възраст, говорим(и) език(ци), 
име и данни за контакт с настойника 
при заминаване и връзка с 
непълнолетното лице, име и данни за 
контакт с настойника при 
пристигане и връзка с 
непълнолетното лице, агент при 
заминаване и пристигане)

заличава се

Or. en

Изменение 473
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Предложение за директива
Приложение 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Общи забележки (включително (12) Информация за непридружавани 
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всяка налична информация за 
непридружавани непълнолетни лица 
под 18 години като име и пол на лицето, 
възраст, говорим(и) език(ци), име и 
данни за контакт с настойника при 
заминаване и връзка с непълнолетното 
лице, име и данни за контакт с 
настойника при пристигане и връзка с 
непълнолетното лице, агент при 
заминаване и пристигане)

непълнолетни лица под 18 години като 
име и пол на лицето, възраст, 
говорим(и) език(ци), име и данни за 
контакт с настойника при заминаване и 
връзка с непълнолетното лице, име и 
данни за контакт с настойника при 
пристигане и връзка с непълнолетното 
лице, агент при заминаване и 
пристигане

Or. en

Изменение 474
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Приложение 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Общи забележки (включително 
всяка налична информация за 
непридружавани непълнолетни лица 
под 18 години като име и пол на лицето, 
възраст, говорим(и) език(ци), име и 
данни за контакт с настойника при 
заминаване и връзка с непълнолетното 
лице, име и данни за контакт с 
настойника при пристигане и връзка с 
непълнолетното лице, агент при 
заминаване и пристигане)

(12) Информация за непридружавани 
непълнолетни лица под 18 години като 
име и пол на лицето, възраст, 
говорим(и) език(ци), име и данни за 
контакт с настойника при заминаване и 
връзка с непълнолетното лице, име и 
данни за контакт с настойника при 
пристигане и връзка с непълнолетното 
лице, агент при заминаване и 
пристигане

Or. en

Изменение 475
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Приложение 1 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Информация от полето за заличава се
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издаване на билета, включително 
номер на билета, дата на издаване и 
еднопосочни билети и информация от 
полето Automated Ticket Fare Quote 
(цена на билета)

Or. en

Изменение 476
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Приложение 1 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Информация от полето за 
издаване на билета, включително 
номер на билета, дата на издаване и 
еднопосочни билети и информация от 
полето Automated Ticket Fare Quote 
(цена на билета)

заличава се

Or. en

Изменение 477
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Приложение 1 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Номер на мястото и друга 
информация за мястото

заличава се

Or. en

Изменение 478
Jan Philipp Albrecht
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Предложение за директива
Приложение 1 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Номер на мястото и друга 
информация за мястото

заличава се

Or. en

Изменение 479
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Приложение 1 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Номер на мястото и друга 
информация за мястото

заличава се

Or. en

Изменение 480
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Предложение за директива
Приложение 1 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Номер на мястото и друга 
информация за мястото

заличава се

Or. en

Изменение 481
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Приложение 1 – точка 15
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Информация за споделянето на 
кодовете

заличава се

Or. en

Изменение 482
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Приложение 1 – точка 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Пълна информация за багажа заличава се

Or. en

Изменение 483
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Приложение 1 – точка 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Пълна информация за багажа заличава се

Or. en

Изменение 484
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Приложение 1 – точка 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Брой и други имена на пътници в 
PNR данните

заличава се
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Or. en

Изменение 485
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Приложение 1 – точка 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Брой и други имена на пътници в 
PNR данните

заличава се

Or. en

Изменение 486
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Приложение 1 – точка 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Събрана предварителна 
информация за пътниците (API)

заличава се

Or. en

Изменение 487
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Приложение 1 – точка 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Всички промени във времето на 
PNR данните, номерирани от 1 до 18

заличава се

Or. en
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Изменение 488
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Приложение 1 – точка 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Всички промени във времето на 
PNR данните, номерирани от 1 до 18

заличава се

Or. en

Изменение 489
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Приложение 1 – точка 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Всички промени във времето на 
PNR данните, номерирани от 1 до 18

(19) Всички промени във времето на 
PNR данните

Or. en


