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Pozměňovací návrh 204
Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2 vypouští se
Definice

Pro účely této směrnice se rozumí:
a) „leteckým dopravcem“ podnik letecké 
dopravy s platnou provozní licencí nebo 
rovnocenným dokladem, který mu 
umožňuje provozovat leteckou přepravu 
cestujících;
b) „mezinárodním letem“ jakýkoliv 
plánovaný či neplánovaný let leteckého 
dopravce, jenž má být zahájen ve třetí 
zemi a ukončen na území alespoň jednoho 
členského státu, nebo má být zahájen z 
území členského státu Evropské unie s 
konečným místem určení ve třetí zemi, a 
to včetně letů s přestupem a tranzitních 
letů;
c) „jmennou evidencí cestujících“ 
evidence cestovních požadavků každého 
cestujícího, která obsahuje všechny 
potřebné informace, jež umožňují 
rezervujícím a zúčastněným leteckým 
dopravcům zpracovávat a kontrolovat 
rezervace u každé cesty rezervované 
jakýmkoliv cestujícím nebo jeho jménem 
bez ohledu na to, zda je uvedena v 
rezervačních systémech, kontrolních 
systémech odletů (DCS) nebo jiných 
rovnocenných systémech poskytujících 
stejné funkce;
d) „cestujícím“ každá osoba, kromě členů 
posádky, která je nebo má být se 
souhlasem dopravce letecky přepravena;
e) „rezervačními systémy“ vnitřní 
inventarizační systémy leteckého 
dopravce, ve kterých jsou údaje jmenné 
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evidence cestujících shromažďovány pro 
zpracování rezervací;
f) „metodou dodávání“ metoda, kterou 
rámci letečtí dopravci předávají 
požadované údaje jmenné evidence 
cestujících do databáze orgánu, který je 
požaduje;
g) „teroristickými trestnými činy“ trestné 
činy podle vnitrostátního práva uvedené v 
článcích 1 až 4 rámcového rozhodnutí 
Rady 2002/475/SVV;
h) „závažnou trestnou činností“ trestné 
činy podle vnitrostátního práva uvedené v 
čl. 2 odst. 2 rámcového rozhodnutí 
2002/584/SVV, které lze potrestat podle 
vnitrostátního práva daného členského 
státu trestem odnětí svobody nebo 
ochranným opatřením spojeným s 
odnětím osobní svobody v délce nejméně 
tři roky. Členské státy však mohou 
vyjmout ty méně závažné trestné činy, u 
nichž by s přihlédnutím k jejich systému 
trestního soudnictví zpracování údajů 
jmenné evidence cestujících podle této 
směrnice nebylo v souladu se zásadou 
proporcionality;
i) „závažnou nadnárodní trestnou 
činností“ trestné činy podle vnitrostátního 
práva uvedené v čl. 2 odst. 2 rámcového 
rozhodnutí 2002/584/SVV, které lze 
potrestat podle vnitrostátního práva 
daného členského státu trestem odnětí 
svobody nebo ochranným opatřením 
spojeným s odnětím osobní svobody v 
délce nejméně tři roky, a pokud:
i) jsou spáchány ve více než jednom státě,
ii) jsou spáchány v jednom státě, ale 
významná část přípravy, plánování, řízení 
nebo kontroly činu proběhla v jiném státě;
iii) jsou spáchány v jednom státě, ale 
zahrnují organizovanou zločineckou 
skupinu zapojenou do trestné činnosti ve 
více než jednom státě, nebo
iv) jsou spáchány v jednom státě, ale mají 
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významné účinky v jiném státě.

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „mezinárodním letem“ jakýkoliv 
plánovaný či neplánovaný let leteckého 
dopravce, jenž má být zahájen ve třetí zemi 
a ukončen na území alespoň jednoho 
členského státu, nebo má být zahájen z 
území členského státu Evropské unie s 
konečným místem určení ve třetí zemi, a to 
včetně letů s přestupem a tranzitních letů;

b) „cíleným mezinárodním letem“ 
jakýkoliv plánovaný či neplánovaný vysoce 
rizikový let leteckého dopravce, jenž má 
být zahájen ve třetí zemi a ukončen na 
území alespoň jednoho členského státu, 
nebo má být zahájen z území členského 
státu Evropské unie s konečným místem 
určení ve třetí zemi, s výjimkou tranzitních 
letů;

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Hubert Pirker, Frank Engel

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

b) „mezinárodním letem“ jakýkoliv 
plánovaný či neplánovaný let leteckého 
dopravce, jenž má být zahájen ve třetí zemi 
a ukončen na území alespoň jednoho 
členského státu, nebo má být zahájen 
z území členského státu Evropské unie 
s konečným místem určení ve třetí zemi, 
a to včetně letů s přestupem a tranzitních 
letů;

b) „mezinárodním letem“ jakýkoliv 
plánovaný či neplánovaný let leteckého 
dopravce, jenž má být zahájen ve třetí zemi 
a ukončen na území alespoň jednoho 
členského státu, nebo má být zahájen 
z území členského státu Evropské unie 
s konečným místem určení ve třetí zemi, 
a to včetně letů s přestupem a tranzitních 
letů, vyjma letů letecké záchranné služby 
za účelem převozu pacientů a orgánů;

Or. de
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Pozměňovací návrh 207
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „mezinárodním letem“ jakýkoliv 
plánovaný či neplánovaný let leteckého 
dopravce, jenž má být zahájen ve třetí zemi 
a ukončen na území alespoň jednoho 
členského státu, nebo má být zahájen z 
území členského státu Evropské unie s 
konečným místem určení ve třetí zemi, a to 
včetně letů s přestupem a tranzitních letů;

b) „mezinárodním letem“ jakýkoliv 
plánovaný či neplánovaný let leteckého 
dopravce, jenž má být zahájen ve třetí zemi 
a ukončen na území alespoň jednoho 
členského státu, nebo má být zahájen z 
území členského státu Evropské unie s 
konečným místem určení ve třetí zemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Véronique Mathieu

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „mezinárodním letem“ jakýkoliv 
plánovaný či neplánovaný let leteckého 
dopravce, jenž má být zahájen ve třetí zemi 
a ukončen na území alespoň jednoho 
členského státu, nebo má být zahájen z 
území členského státu Evropské unie s 
konečným místem určení ve třetí zemi, a to 
včetně letů s přestupem a tranzitních letů;

b) „letem mimo Unii“ jakýkoliv plánovaný 
či neplánovaný let leteckého dopravce, 
jenž má být zahájen ve třetí zemi a 
ukončen na území alespoň jednoho 
členského státu, nebo má být zahájen z 
území členského státu Evropské unie s 
konečným místem určení ve třetí zemi, a to 
včetně letů s přestupem a tranzitních letů;

ba) „letem uvnitř Unie“ jakýkoliv 
plánovaný či neplánovaný let leteckého 
dopravce, jenž má být zahájen v členském 
státě Unie a ukončen v jiném členském 
státě Unie;

Or. fr



AM\897635CS.doc 7/170 PE486.159v01-00

CS

Odůvodnění

Zahrnutí letů uvnitř Unie vyžaduje definici tohoto letu, aby nedocházelo k nejasnostem.

Pozměňovací návrh 209
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) „vnitrostátním letem“ jakýkoliv 
plánovaný či neplánovaný let leteckého 
dopravce, jenž má být ukončen na území 
alespoň jednoho členského státu, a má být 
zahájen z území kteréhokoli členského 
státu s konečným místem určení 
v členském státě;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) „cíleným letem“ jakýkoliv 
mezinárodní let, u něhož příslušné 
vnitrostátní orgány stanovily, že bude 
pravděpodobně využit cestujícími 
zapojenými do teroristických trestných 
činů nebo závažné trestné činnosti; 

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Sophia in 't Veld
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Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) „jmennou evidencí cestujících“ evidence 
cestovních požadavků každého cestujícího, 
která obsahuje všechny potřebné 
informace, jež umožňují rezervujícím a 
zúčastněným leteckým dopravcům 
zpracovávat a kontrolovat rezervace u 
každé cesty rezervované jakýmkoliv 
cestujícím nebo jeho jménem bez ohledu 
na to, zda je uvedena v rezervačních 
systémech, kontrolních systémech odletů 
(DCS) nebo jiných rovnocenných 
systémech poskytujících stejné funkce;

c) „jmennou evidencí cestujících“ evidence 
cestovních požadavků každého cestujícího 
elektronicky shromážděných a vedených 
leteckými dopravci při obvyklém výkonu 
činnosti, která obsahuje všechny potřebné 
informace, jež umožňují rezervujícím a 
zúčastněným leteckým dopravcům 
zpracovávat a kontrolovat rezervace u 
každé cesty rezervované jakýmkoliv 
cestujícím nebo jeho jménem bez ohledu 
na to, zda je uvedena v rezervačních 
systémech, kontrolních systémech odletů 
(DCS) nebo jiných rovnocenných 
systémech poskytujících stejné funkce;

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. f

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

f) „metodou dodávání“ metoda, kterou 
rámci letečtí dopravci předávají 
požadované údaje jmenné evidence 
cestujících do databáze orgánu, který je 
požaduje;

f) „metodou dodávání“ metoda, kterou 
letečtí dopravci předávají své údaje jmenné 
evidence cestujících uvedené v příloze této 
směrnice do databáze orgánu, který je 
požaduje;

Or. de

Pozměňovací návrh 213
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. f
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „metodou dodávání“ metoda, kterou 
rámci letečtí dopravci předávají 
požadované údaje jmenné evidence 
cestujících do databáze orgánu, který je 
požaduje;

f) „metodou dodávání“ metoda, kterou 
rámci letečtí dopravci předávají získané
údaje jmenné evidence cestujících uvedené 
v příloze do databáze orgánu, který je 
požaduje;

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „závažnou trestnou činností“ trestné 
činy podle vnitrostátního práva uvedené v 
čl. 2 odst. 2 rámcového rozhodnutí 
2002/584/SVV, které lze potrestat podle 
vnitrostátního práva daného členského 
státu trestem odnětí svobody nebo 
ochranným opatřením spojeným s 
odnětím osobní svobody v délce nejméně 
tři roky. Členské státy však mohou 
vyjmout ty méně závažné trestné činy, u 
nichž by s přihlédnutím k jejich systému 
trestního soudnictví zpracování údajů 
jmenné evidence cestujících podle této 
směrnice nebylo v souladu se zásadou 
proporcionality;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Údaje ze jmenné evidence cestujících by měly být zpracovávány jen pro prevenci, odhalování, 
vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti. Údaje ze jmenné 
evidence cestujících by neměly být používány k jiným účelům.
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Pozměňovací návrh 215
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „závažnou trestnou činností“ trestné 
činy podle vnitrostátního práva uvedené v 
čl. 2 odst. 2 rámcového rozhodnutí 
2002/584/SVV, které lze potrestat podle 
vnitrostátního práva daného členského 
státu trestem odnětí svobody nebo 
ochranným opatřením spojeným s 
odnětím osobní svobody v délce nejméně 
tři roky. Členské státy však mohou 
vyjmout ty méně závažné trestné činy, u 
nichž by s přihlédnutím k jejich systému 
trestního soudnictví zpracování údajů 
jmenné evidence cestujících podle této 
směrnice nebylo v souladu se zásadou 
proporcionality;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „závažnou trestnou činností“ trestné 
činy podle vnitrostátního práva uvedené v 
čl. 2 odst. 2 rámcového rozhodnutí 
2002/584/SVV, které lze potrestat podle 
vnitrostátního práva daného členského 
státu trestem odnětí svobody nebo 
ochranným opatřením spojeným s 
odnětím osobní svobody v délce nejméně 
tři roky. Členské státy však mohou 
vyjmout ty méně závažné trestné činy, u 
nichž by s přihlédnutím k jejich systému 
trestního soudnictví zpracování údajů 

vypouští se
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jmenné evidence cestujících podle této 
směrnice nebylo v souladu se zásadou 
proporcionality;

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „závažnou trestnou činností“ trestné 
činy podle vnitrostátního práva uvedené v 
čl. 2 odst. 2 rámcového rozhodnutí 
2002/584/SVV, které lze potrestat podle 
vnitrostátního práva daného členského 
státu trestem odnětí svobody nebo 
ochranným opatřením spojeným s 
odnětím osobní svobody v délce nejméně 
tři roky. Členské státy však mohou 
vyjmout ty méně závažné trestné činy, u 
nichž by s přihlédnutím k jejich systému 
trestního soudnictví zpracování údajů 
jmenné evidence cestujících podle této 
směrnice nebylo v souladu se zásadou 
proporcionality;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „závažnou trestnou činností“ trestné 
činy podle vnitrostátního práva uvedené v 
čl. 2 odst. 2 rámcového rozhodnutí 
2002/584/SVV, které lze potrestat podle 

vypouští se
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vnitrostátního práva daného členského 
státu trestem odnětí svobody nebo 
ochranným opatřením spojeným s 
odnětím osobní svobody v délce nejméně 
tři roky. Členské státy však mohou 
vyjmout ty méně závažné trestné činy, u 
nichž by s přihlédnutím k jejich systému 
trestního soudnictví zpracování údajů 
jmenné evidence cestujících podle této 
směrnice nebylo v souladu se zásadou 
proporcionality;

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Frank Engel

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „závažnou trestnou činností“ trestné 
činy podle vnitrostátního práva uvedené v 
čl. 2 odst. 2 rámcového rozhodnutí 
2002/584/SVV, které lze potrestat podle 
vnitrostátního práva daného členského 
státu trestem odnětí svobody nebo 
ochranným opatřením spojeným s odnětím 
osobní svobody v délce nejméně tři roky.
Členské státy však mohou vyjmout ty 
méně závažné trestné činy, u nichž by s 
přihlédnutím k jejich systému trestního 
soudnictví zpracování údajů jmenné 
evidence cestujících podle této směrnice 
nebylo v souladu se zásadou 
proporcionality;

h) „závažnou trestnou činností“ trestné 
činy podle vnitrostátního práva uvedené v 
čl. 2 odst. 2 rámcového rozhodnutí 
2002/584/SVV, které lze potrestat podle 
vnitrostátního práva daného členského 
státu trestem odnětí svobody nebo 
ochranným opatřením spojeným s odnětím 
osobní svobody v délce nejméně pěti let:

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Birgit Sippel, Carmen Romero López
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Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „závažnou trestnou činností“ trestné 
činy podle vnitrostátního práva uvedené v 
čl. 2 odst. 2 rámcového rozhodnutí 
2002/584/SVV, které lze potrestat podle 
vnitrostátního práva daného členského 
státu trestem odnětí svobody nebo 
ochranným opatřením spojeným s odnětím 
osobní svobody v délce nejméně tři roky. 
Členské státy však mohou vyjmout ty 
méně závažné trestné činy, u nichž by s 
přihlédnutím k jejich systému trestního 
soudnictví zpracování údajů jmenné 
evidence cestujících podle této směrnice 
nebylo v souladu se zásadou
proporcionality;

h) „závažnou trestnou činností“ trestné 
činy podle vnitrostátního práva uvedené v 
čl. 2 odst. 2 rámcového rozhodnutí 
2002/584/SVV, které lze potrestat podle 
vnitrostátního práva daného členského 
státu trestem odnětí svobody nebo 
ochranným opatřením spojeným s odnětím 
osobní svobody v délce nejméně tři roky. 
Členské státy však vyjmou ty méně 
závažné trestné činy, u nichž by s 
přihlédnutím k jejich systému trestního 
soudnictví zpracování údajů jmenné 
evidence cestujících podle této směrnice 
nebylo v souladu se zásadami
proporcionality a nezbytnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. h

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

h) „závažnou trestnou činností“ trestné 
činy podle vnitrostátního práva uvedené v 
čl. 2 odst. 2 rámcového rozhodnutí 
2002/584/SVV, které lze potrestat podle 
vnitrostátního práva daného členského 
státu trestem odnětí svobody nebo 
ochranným opatřením spojeným s odnětím 
osobní svobody v délce nejméně tři roky. 
Členské státy však mohou vyjmout ty 
méně závažné trestné činy, u nichž by 
s přihlédnutím k jejich systému trestního 
soudnictví zpracování údajů jmenné 
evidence cestujících podle této směrnice 
nebylo v souladu se zásadou 

h) „závažnou trestnou činností“ trestné 
činy podle vnitrostátního práva uvedené v 
čl. 2 odst. 2 rámcového rozhodnutí 
2002/584/SVV, které lze potrestat podle 
vnitrostátního práva daného členského 
státu trestem odnětí svobody nebo 
ochranným opatřením spojeným s odnětím 
osobní svobody v délce nejméně tři roky. 
Vyjmout však lze ty méně závažné trestné 
činy, u nichž by s přihlédnutím k jejich 
systému trestního soudnictví zpracování 
údajů jmenné evidence cestujících podle 
této směrnice nebylo v souladu se zásadou 
proporcionality;
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proporcionality;

Or. de

Pozměňovací návrh 222
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. i 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) „závažnou nadnárodní trestnou 
činností“ trestné činy podle vnitrostátního 
práva uvedené v čl. 2 odst. 2 rámcového 
rozhodnutí 2002/584/SVV, které lze 
potrestat podle vnitrostátního práva 
daného členského státu trestem odnětí 
svobody nebo ochranným opatřením 
spojeným s odnětím osobní svobody v 
délce nejméně tři roky, a pokud:

vypouští se

i) jsou spáchány ve více než jednom státě,
ii) jsou spáchány v jednom státě, ale 
významná část přípravy, plánování, řízení 
nebo kontroly činu proběhla v jiném státě;
iii) jsou spáchány v jednom státě, ale 
zahrnují organizovanou zločineckou 
skupinu zapojenou do trestné činnosti ve 
více než jednom státě, nebo
iv) jsou spáchány v jednom státě, ale mají 
významné účinky v jiném státě.

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Frank Engel

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. i – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) „závažnou nadnárodní trestnou činností“ 
trestné činy podle vnitrostátního práva 
uvedené v čl. 2 odst. 2 rámcového 
rozhodnutí 2002/584/SVV, které lze 
potrestat podle vnitrostátního práva daného 
členského státu trestem odnětí svobody 
nebo ochranným opatřením spojeným s 
odnětím osobní svobody v délce nejméně 
tři roky, a pokud:

i) „závažnou nadnárodní trestnou činností“ 
trestné činy podle vnitrostátního práva 
uvedené v čl. 2 odst. 2 rámcového 
rozhodnutí 2002/584/SVV, které lze 
potrestat podle vnitrostátního práva daného 
členského státu trestem odnětí svobody 
nebo ochranným opatřením spojeným s 
odnětím osobní svobody v délce nejméně 
pět let, a pokud:

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. i – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) „závažnou nadnárodní trestnou činností“ 
trestné činy podle vnitrostátního práva 
uvedené v čl. 2 odst. 2 rámcového 
rozhodnutí 2002/584/SVV, které lze 
potrestat podle vnitrostátního práva daného 
členského státu trestem odnětí svobody 
nebo ochranným opatřením spojeným s 
odnětím osobní svobody v délce nejméně 
tři roky, a pokud:

i) „závažnou nadnárodní trestnou činností“ 
trestné činy podle vnitrostátního práva 
uvedené v čl. 2 odst. 2 rámcového 
rozhodnutí 2002/584/SVV: obchodování 
s lidmi, nezákonné obchodování 
s narkotiky a nezákonné obchodování se 
zbraněmi, střelivem a výbušninami, které 
lze potrestat podle vnitrostátního práva 
daného členského státu trestem odnětí 
svobody nebo ochranným opatřením 
spojeným s odnětím osobní svobody v 
délce nejméně tři roky, a pokud:

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. i – úvodní část
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Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

i) „závažnou nadnárodní trestnou činností“ 
trestné činy podle vnitrostátního práva 
uvedené v čl. 2 odst. 2 rámcového 
rozhodnutí 2002/584/SVV, které lze 
potrestat podle vnitrostátního práva daného 
členského státu trestem odnětí svobody 
nebo ochranným opatřením spojeným s 
odnětím osobní svobody v délce nejméně 
tři roky, a pokud:

i) „závažnou nadnárodní trestnou činností“ 
trestné činy podle vnitrostátního práva 
uvedené v čl. 2 odst. 2 rámcového 
rozhodnutí 2002/584/SVV, které lze 
zpravidla potrestat závažným trestem 
odnětí svobody nebo závažným ochranným 
opatřením spojeným s odnětím osobní 
svobody, a pokud:

Or. de

Pozměňovací návrh 226
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. i – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) „závažnou nadnárodní trestnou činností“ 
trestné činy podle vnitrostátního práva 
uvedené v čl. 2 odst. 2 rámcového 
rozhodnutí 2002/584/SVV, které lze 
potrestat podle vnitrostátního práva daného 
členského státu trestem odnětí svobody 
nebo ochranným opatřením spojeným s 
odnětím osobní svobody v délce nejméně 
tři roky, a pokud:

i) „závažnou nadnárodní trestnou činností“ 
trestné činy podle vnitrostátního práva 
uvedené v čl. 2 odst. 2 rámcového 
rozhodnutí 2002/584/SVV, které v sobě 
nesou významný mezinárodní prvek a 
které lze potrestat podle vnitrostátního 
práva daného členského státu trestem 
odnětí svobody nebo ochranným opatřením 
spojeným s odnětím osobní svobody v 
délce nejméně tři roky, a pokud:

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. i 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) „závažnou nadnárodní trestnou činností“ 
trestné činy podle vnitrostátního práva 
uvedené v čl. 2 odst. 2 rámcového 
rozhodnutí 2002/584/SVV, které lze 
potrestat podle vnitrostátního práva daného 
členského státu trestem odnětí svobody 
nebo ochranným opatřením spojeným s 
odnětím osobní svobody v délce nejméně 
tři roky, a pokud:

h) „závažnou trestnou činností“ trestné 
činy podle vnitrostátního práva uvedené v 
čl. 2 odst. 2 rámcového rozhodnutí 
2002/584/SVV, které lze potrestat podle 
vnitrostátního práva daného členského 
státu trestem odnětí svobody nebo 
ochranným opatřením spojeným s odnětím 
osobní svobody v délce nejméně pět let.
Členské státy však mohou vyjmout ty 
méně závažné trestné činy, u nichž by 
s přihlédnutím k jejich systému trestního 
soudnictví zpracování údajů jmenné 
evidence cestujících podle této směrnice 
nebylo v souladu se zásadou 
proporcionality, a pokud:

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) „citlivými údaji“ osobní údaje týkající 
se pohlaví, rasy, barvy, etnického nebo 
sociálního původu osoby, genetických 
rysů, jazyka, náboženského nebo 
filozofického přesvědčení, politických 
názorů, členství v odborech, příslušenství 
k národnostní menšině, zdraví nebo 
sexuální orientace, jak je stanoveno 
v článku 21 Listiny základních práv 
Evropské unie, stejně jako dalších údajů 
považovaných vnitrostátním právním 
řádem za citlivé.

Or. en
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Pozměňovací návrh 229
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) „anonymizací“ ve smyslu směrnice 
nevratná manipulace s osobními údaji, 
jak je stanoveno ve směrnici 1995/46/ES, 
ze strany správce údajů nebo jakékoli jiné 
osoby tak, aby údaje nemohly být 
spojovány s některým subjektem nebo 
malou skupinou subjektů s přihlédnutím 
ke všem prostředkům, které může 
v přiměřené míře použít správce údajů 
nebo jakákoli jiná osoba k identifikaci 
dané osoby, a to se zvláštním důrazem na 
identifikační číslo, lokalizační údaje, 
internetové identifikační údaje nebo jeden 
nebo více konkrétních faktorů týkajících 
se fyzické, psychologické, genetické, 
duševní, ekonomické, kulturní nebo 
sociální totožnosti dané osoby.

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) „profilováním“ automatický nebo 
poloautomatický postup odhalování 
schémat ze souboru údajů s cílem objevit 
anomálie v daném souboru údajů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 231
Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3 vypouští se
Složka pro informace o cestujících

1. Každý členský stát zřídí nebo určí orgán 
příslušný pro prevenci, odhalování, 
vyšetřování a stíhání teroristických 
trestných činů a závažných trestných činů 
či pobočku tohoto orgánu jako svou 
„složku pro informace o cestujících“ 
odpovědnou za shromažďování údajů 
jmenné evidence cestujících od leteckých 
dopravců, za jejich uchovávání, analýzu a 
předávání výsledků analýzy příslušným 
orgánům uvedeným v článku 5. 
Pracovníci této složky mohou být vysláni z 
příslušných veřejných orgánů.
2. Dva nebo více členských států může 
zřídit nebo pověřit jediný orgán, který 
slouží jako složka pro informace o 
cestujících. Taková složka pro informace 
o cestujících se zřídí v jednom ze 
zúčastěných států a je považována za 
vnitrostátní složku pro informace o 
cestujících všech takto zúčastněných 
členských států. Zúčastněné členské státy 
se dohodnou na podrobných pravidlech 
pro provoz této složky pro informace o 
cestujících a dodržují požadavky 
stanovené v této směrnici.
3. Každý členský stát oznámí Komisi, že 
byla vytvořena složka pro informace o 
cestujících do jednoho měsíce od jejího 
vzniku, a své prohlášení může kdykoliv 
aktualizovat. Komise tyto informace 
včetně aktualizací zveřejní v Úředním 
věstníku Evropské unie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 232
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát zřídí nebo určí orgán 
příslušný pro prevenci, odhalování, 
vyšetřování a stíhání teroristických 
trestných činů a závažných trestných činů 
či pobočku tohoto orgánu jako svou
„složku pro informace o cestujících“ 
odpovědnou za shromažďování údajů 
jmenné evidence cestujících od leteckých 
dopravců, za jejich uchovávání, analýzu a 
předávání výsledků analýzy příslušným 
orgánům uvedeným v článku 5. Das 
Personal der PNR-Zentralstelle kann aus 
Mitarbeitern der zuständigen Behörden 
bestehen, die zu diesem Zweck abgeordnet 
wurden.

1. K prevenci, odhalování, vyšetřování 
a stíhání teroristických trestných činů 
a závažných nadnárodních trestných činů 
se zřídí evropský orgán, který bude sloužit
jako „složka pro informace o cestujících“ 
odpovědná za shromažďování údajů 
jmenné evidence cestujících od leteckých 
dopravců, za jejich uchovávání, analýzu 
a předávání výsledků analýzy příslušným 
orgánům uvedeným v článku 5.

Or. de

Odůvodnění

Orgán nemá žádné vlastní pravomoci v souvislosti s vyšetřovacími akcemi, které by prováděl 
nezávisle na vnitrostátních policejních orgánech, neboť jsou ve výlučné moci členských států.

Pozměňovací návrh 233
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát zřídí nebo určí orgán 
příslušný pro prevenci, odhalování, 
vyšetřování a stíhání teroristických 
trestných činů a závažných trestných činů
či pobočku tohoto orgánu jako svou 

1. Každý členský stát zřídí nebo určí orgán 
příslušný pro prevenci, odhalování, 
vyšetřování a stíhání teroristických 
trestných činů či pobočku tohoto orgánu 
jako svou „složku pro informace o 
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„složku pro informace o cestujících“ 
odpovědnou za shromažďování údajů 
jmenné evidence cestujících od leteckých 
dopravců, za jejich uchovávání, analýzu a 
předávání výsledků analýzy příslušným 
orgánům uvedeným v článku 5. Pracovníci 
této složky mohou být vysláni z 
příslušných veřejných orgánů.

cestujících“ odpovědnou za 
shromažďování údajů jmenné evidence 
cestujících od leteckých dopravců, za jejich 
uchovávání, analýzu a předávání výsledků 
analýzy příslušným orgánům uvedeným v 
článku 5. Pracovníci této složky mohou být 
vysláni z příslušných veřejných orgánů.

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát zřídí nebo určí orgán 
příslušný pro prevenci, odhalování, 
vyšetřování a stíhání teroristických 
trestných činů a závažných trestných činů 
či pobočku tohoto orgánu jako svou 
„složku pro informace o cestujících“ 
odpovědnou za shromažďování údajů 
jmenné evidence cestujících od leteckých 
dopravců, za jejich uchovávání, analýzu a 
předávání výsledků analýzy příslušným 
orgánům uvedeným v článku 5. Pracovníci 
této složky mohou být vysláni z 
příslušných veřejných orgánů.

1. Každý členský stát zřídí nebo určí orgán 
příslušný pro prevenci, odhalování, 
vyšetřování a stíhání teroristických 
trestných činů a závažných nadnárodních 
trestných činů či pobočku tohoto orgánu 
jako svou „složku pro informace o 
cestujících“ odpovědnou za 
shromažďování údajů jmenné evidence 
cestujících od leteckých dopravců, za jejich 
uchovávání, analýzu a předávání výsledků 
analýzy příslušným orgánům uvedeným v 
článku 5. Pracovníci této složky mohou být 
vysláni z příslušných veřejných orgánů.

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zaměstnanci nastupující ke složkám pro 
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informace o cestujících musí být 
bezúhonní, aby skýtali maximální záruky 
způsobilosti a morální zásadovosti pro 
zpracovávání údajů ze jmenné evidence 
cestujících získaných na základě této 
směrnice, a mohou být vystaveni postihům 
uvedeným v článku 10a.

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Frank Engel

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Dva nebo více členských států může 
zřídit nebo pověřit jediný orgán, který 
slouží jako složka pro informace o 
cestujících. Taková složka pro informace o 
cestujících se zřídí v jednom ze 
zúčastěných států a je považována za 
vnitrostátní složku pro informace o 
cestujících všech takto zúčastněných 
členských států. Zúčastněné členské státy 
se dohodnou na podrobných pravidlech pro 
provoz této složky pro informace o 
cestujících a dodržují požadavky stanovené 
v této směrnici.

2. Dva nebo více členských států může 
zřídit nebo pověřit jediný orgán, například 
Europol, který slouží jako složka pro 
informace o cestujících. Taková složka pro 
informace o cestujících se zřídí v jednom 
ze zúčastěných států nebo v Europolu a je 
považována za vnitrostátní složku pro 
informace o cestujících všech takto 
zúčastněných členských států. Zúčastněné 
členské státy se dohodnou na podrobných 
pravidlech pro provoz této složky pro 
informace o cestujících a dodržují 
požadavky stanovené v této směrnici.

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

2. Dva nebo více členských států může 
zřídit nebo pověřit jediný orgán, který 

2. Složka pro informace o cestujících se 
zřídí na území jednoho členského státu 
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slouží jako složka pro informace o
cestujících. Taková složka pro informace 
o cestujících se zřídí v jednom ze 
zúčastněných států a je považována za 
vnitrostátní složku pro informace o 
cestujících všech takto zúčastněných 
členských států. Zúčastněné členské státy 
se dohodnou na podrobných pravidlech pro 
provoz této složky pro informace o 
cestujících a dodržují požadavky stanovené 
v této směrnici.

Evropské unie. Zúčastněné členské státy se 
dohodnou na podrobných pravidlech pro 
provoz této složky pro informace o 
cestujících a dodržují požadavky stanovené 
v této směrnici.

Or. de

Pozměňovací návrh 238
Hubert Pirker

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

2. Dva nebo více členských států může 
zřídit nebo pověřit jediný orgán, který
slouží jako složka pro informace o 
cestujících. Taková složka pro informace o 
cestujících se zřídí v jednom ze 
zúčastněných států a je považována za 
vnitrostátní složku pro informace o 
cestujících všech takto zúčastněných 
členských států. Zúčastněné členské státy 
se dohodnou na podrobných pravidlech pro 
provoz této složky pro informace o 
cestujících a dodržují požadavky stanovené 
v této směrnici.

2. Dva nebo více členských států může 
zřídit nebo např. jako Europol pověřit
jedinou složku, která slouží jako složka 
pro informace o cestujících. Taková složka 
pro informace se zřídí v jednom ze 
zúčastněných států nebo v rámci 
nadřazené složky, např. v rámci 
Europolu, a je považována za vnitrostátní 
složku pro informace o cestujících všech 
takto zúčastněných členských států. 
Zúčastněné členské státy se dohodnou na 
podrobných pravidlech pro provoz této 
složky pro informace o cestujících a 
dodržují požadavky stanovené v této 
směrnici.

Or. de

Pozměňovací návrh 239
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)
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Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

2a. Zřídí se správní rada, která bude 
provádět kontrolu činností složky pro 
informace o cestujících. Ve správní radě
bude vždy zasedat jeden zástupce 
vnitrostátních příslušných orgánů, 
Europolu, evropského orgánu pro 
ochranu osobních údajů a Evropské 
komise. Správní rada si stanoví jednací 
řád a zvolí si ze svých řad jednoho 
předsedu a jednoho místopředsedu.

Or. de

Odůvodnění

Správní rada by se měla zabývat hlavními důležitými tématy. Úkolem ředitele je vykonávání 
každodenní běžné správy, řízení lidských zdrojů, vypracování a provádění rozhodnutí správní 
rady.

Pozměňovací návrh 240
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

3. Každý členský stát oznámí Komisi, že 
byla vytvořena složka pro informace o 
cestujících do jednoho měsíce od jejího 
vzniku, a své prohlášení může kdykoliv 
aktualizovat. Komise tyto informace a 
aktualizace zveřejní v Úředním věstníku 
Evropské unie.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 241
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Každá složka pro informace o 
cestujících jmenuje inspektora pro 
ochranu údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Uchovávání, zpracovávání a analýzy 
údajů ze jmenné evidence cestujících u 
cestujících na mezinárodních letech se 
může provádět výhradně na území Unie. 
Právním předpisem, jímž se řídí tyto 
postupy, musí být tedy právní předpis o 
ochraně osobních údajů Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Členské státy zajistí, aby na osoby 
pracující ve složkách pro informace 
o cestujících byly uplatňovány odrazující, 
účinné a přiměřené postihy v případě 
nesprávného použití nebo zneužití údajů 
ze jmenné evidence cestujících nebo 
odpovědnosti za ně, nebo v případě jiného 
porušení vnitrostátních předpisů přijatých 
na základě této směrnice.
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Pozměňovací návrh 244
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Uchovávání, zpracovávání a analýzy 
údajů ze jmenné evidence cestujících u
cestujících na mezinárodních letech se 
může provádět výhradně na území Unie. 
Právním předpisem, jímž se řídí tyto 
postupy, musí být tedy právní předpis 
o ochraně osobních údajů Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4 vypouští se
Zpracování údajů jmenné evidence 

cestujících
1. Údaje jmenné evidence cestujících 
předávané leteckými dopravci podle 
článku 6 týkající se mezinárodních letů, 
které přistávají nebo odlétají z území 
členského státu jsou shromažďovány 
složkou pro informace o cestujících 
daného členského státu. V případě, že 
údaje jmenné evidence cestujících 
obsahují údaje nad rámec toho, co je 
uvedeno v příloze, složka pro informace o 
cestujících tyto údaje ihned po obdržení 
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vymaže.
2. Složka pro informace o cestujících 
zpracovává údaje jmenné evidence 
cestujících pouze pro tyto účely:
(a) pro posuzování cestujících před jejich 
plánovaným příletem do nebo odletem z 
členského státu za účelem identifikace 
osob, které mohou být zapojeny do 
teroristického trestného činu nebo 
závažné nadnárodní trestné činnosti a 
které by měly příslušné orgány uvedené v 
článku 5 dále prověřit. Při provádění 
takových posouzení může složka pro 
informace o cestujících zpracovat údaje ze 
jmenné evidence cestujících na základě 
předem stanovených kritérií. Členské státy 
zajistí, aby byl pozitivní výsledek 
automatického zpracování individuálně 
přezkoumán neautomatickými prostředky 
s cílem ověřit, zda je nezbytné, aby 
příslušný orgán podle článku 5 přijal 
opatření;
(b) pro posuzování cestujících před jejich 
plánovaným příletem do nebo odletem z 
členského státu za účelem identifikace 
osob, které se mohou být zapojeny do 
teroristického trestného činu nebo 
závažné trestné činnosti a které by měly 
příslušné orgány uvedené v článku 5 dále 
prověřit. Při provádění takových 
posouzení rizika může složka pro 
informace o cestujících porovnat údaje ze 
jmenné evidence cestujících s příslušnými 
databázemi, včetně mezinárodních nebo 
vnitrostátních databází či vnitrostátních 
obdob evropských databází o hledaných 
osobách či předmětech nebo osobách či 
předmětech, o nichž byl proveden záznam, 
a to v souladu s evropskými, 
mezinárodními nebo vnitrostátními 
předpisy, které se na tyto složky vztahují. 
Členské státy zajistí, aby byl pozitivní 
výsledek automatického zpracování 
individuálně přezkoumán 
neautomatickými prostředky s cílem 
ověřit, zda je nezbytné, aby příslušný 
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orgán podle článku 5 přijal opatření;
(c) reakce v jednotlivých případech na 
řádně zdůvodněné žádosti příslušných 
orgánů o poskytnutí údajů ze jmenné 
evidence cestujících a zpracování údajů ze 
jmenné evidence cestujících v konkrétních 
případech za účelem prevence, 
odhalování, vyšetřování a stíhání 
teroristických trestných činů nebo závažné 
trestné činnosti a poskytnutí výsledků 
tohoto zpracování příslušným orgánům; a
(d) analýzy údajů ze jmenné evidence 
cestujících za účelem aktualizace nebo 
vytvoření nových kritérií pro posuzování s 
cílem identifikovat osoby, které mohou být 
zapojeny do teroristického trestného činu 
nebo do závažné nadnárodní trestné 
činnosti podle bodu a).
3. Posouzení cestujících před jejich 
plánovaným příletem do nebo odletem z 
členského státu uvedené v odst. 2 písm. a) 
se provádí nediskriminačním způsobem 
na základě kritérií pro posouzení 
stanovených složkou pro informace o 
cestujících tohoto členského státu. 
Členské státy zajistí, aby kritéria pro 
posouzení stanovila složka pro informace 
o cestujících ve spolupráci s příslušnými 
orgány uvedenými v článku 5. Takové 
rozhodnutí navíc nesmí být za žádných 
okolností založeno na rasovém nebo 
etnickém původu dané osoby, jejím 
náboženském či filozofickém přesvědčení, 
politických názorech, členství v 
odborových organizacích, zdraví nebo 
sexuální orientaci.
4. Složka pro informace o cestujících 
daného členského státu předá údaje 
jmenné evidence cestujících nebo výsledky 
zpracování údajů jmenné evidence 
cestujících u osob identifikovaných v 
souladu s odst. 2 písm. a) a b) k dalšímu 
zkoumání příslušným orgánům téhož 
členského státu. Tato předání mohou být 
provedena pouze v jednotlivých případech.
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Pozměňovací návrh 246
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Údaje jmenné evidence cestujících 
předávané leteckými dopravci podle článku 
6 týkající se mezinárodních letů, které 
přistávají nebo odlétají z území členského 
státu jsou shromažďovány složkou pro 
informace o cestujících daného členského 
státu. V případě, že údaje jmenné evidence 
cestujících obsahují údaje nad rámec toho, 
co je uvedeno v příloze, složka pro 
informace o cestujících tyto údaje ihned po 
obdržení vymaže.

1. Údaje jmenné evidence cestujících 
předávané leteckými dopravci podle článku 
6 týkající se cílených mezinárodních letů, 
které přistávají nebo odlétají z území 
členského státu, jsou shromažďovány 
složkou pro informace o cestujících daného 
členského státu. V případě, že údaje 
jmenné evidence cestujících obsahují údaje 
nad rámec toho, co je uvedeno v příloze, 
složka pro informace o cestujících tyto 
údaje ihned po obdržení trvale vymaže.

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1. Údaje jmenné evidence cestujících 
předávané leteckými dopravci podle článku 
6 týkající se mezinárodních letů, které 
přistávají nebo odlétají z území členského 
státu, jsou shromažďovány složkou pro 
informace o cestujících daného členského 
státu. V případě, že údaje jmenné evidence 
cestujících obsahují údaje nad rámec toho, 
co je uvedeno v příloze, složka pro 
informace o cestujících tyto údaje ihned po 
obdržení vymaže.

1. Údaje jmenné evidence cestujících 
předávané leteckými dopravci podle článku 
6 týkající se mezinárodních letů, které 
přistávají nebo odlétají z území členského 
státu, jsou shromažďovány složkou pro 
informace o cestujících. V případě, že 
údaje jmenné evidence cestujících obsahují 
údaje nad rámec toho, co je uvedeno v 
příloze, složka pro informace o cestujících 
tyto údaje ihned po obdržení vymaže.

Or. de
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Pozměňovací návrh 248
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Údaje jmenné evidence cestujících 
předávané leteckými dopravci podle článku 
6 týkající se mezinárodních letů, které 
přistávají nebo odlétají z území členského 
státu jsou shromažďovány složkou pro 
informace o cestujících daného členského 
státu. V případě, že údaje jmenné evidence 
cestujících obsahují údaje nad rámec toho, 
co je uvedeno v příloze, složka pro 
informace o cestujících tyto údaje ihned po 
obdržení vymaže.

1. Údaje jmenné evidence cestujících 
předávané leteckými dopravci podle článku 
6 týkající se mezinárodních letů, které 
přistávají nebo odlétají z území členského 
státu, jsou shromažďovány složkou pro 
informace o cestujících daného členského 
státu a zaručují optimální míru 
bezpečnosti. V případě, že údaje jmenné 
evidence cestujících obsahují údaje nad 
rámec toho, co je uvedeno v příloze, složka 
pro informace o cestujících tyto údaje 
ihned po obdržení vymaže.

Or. ro

Pozměňovací návrh 249
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Údaje jmenné evidence cestujících 
předávané leteckými dopravci podle článku 
6 týkající se mezinárodních letů, které 
přistávají nebo odlétají z území členského 
státu jsou shromažďovány složkou pro 
informace o cestujících daného členského 
státu. V případě, že údaje jmenné evidence 
cestujících obsahují údaje nad rámec toho, 
co je uvedeno v příloze, složka pro 
informace o cestujících tyto údaje ihned po 
obdržení vymaže.

1. Údaje jmenné evidence cestujících 
předávané leteckými dopravci podle článku 
6 týkající se mezinárodních letů, které 
přistávají nebo odlétají z území členského 
státu, jsou shromažďovány složkou pro 
informace o cestujících daného členského 
státu. Letečtí dopravci nebudou poskytovat 
citlivé údaje. V případě, že údaje jmenné 
evidence cestujících obsahují údaje nad 
rámec toho, co je uvedeno v příloze, složka 
pro informace o cestujících tyto údaje 
ihned po obdržení vymaže.
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Pozměňovací návrh 250
Véronique Mathieu

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Údaje jmenné evidence cestujících 
předávané leteckými dopravci podle článku 
6 týkající se mezinárodních letů, které 
přistávají nebo odlétají z území členského 
státu jsou shromažďovány složkou pro 
informace o cestujících daného členského 
státu. V případě, že údaje jmenné evidence 
cestujících obsahují údaje nad rámec toho, 
co je uvedeno v příloze, složka pro 
informace o cestujících tyto údaje ihned po 
obdržení vymaže.

1. Údaje jmenné evidence cestujících 
předávané leteckými dopravci podle článku 
6 týkající se letů uvnitř Unie a mimo Unii, 
které přistávají nebo odlétají z území 
členského státu, jsou shromažďovány 
složkou pro informace o cestujících daného 
členského státu. V případě, že údaje 
jmenné evidence cestujících obsahují údaje 
nad rámec toho, co je uvedeno v příloze, 
složka pro informace o cestujících tyto 
údaje ihned po obdržení vymaže.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyplývá ze zahrnutí všech letů uvnitř Unie do oblasti působnosti 
směrnice. Termíny „let uvnitř Unie“ a „let mimo Unii“ lépe vyhovují, než 
„mezinárodní/vnitřní lety“ odvozené ze Schengenského hraničního kodexu, který není 
uzpůsoben pro směrnici, jež se uplatní na celém území Evropské unie.

Pozměňovací návrh 251
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy ponesou náklady za 
shromažďování, zpracování a předávání 
údajů jmenné evidence cestujících.

Or. en
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Pozměňovací návrh 252
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy ponesou náklady za 
shromažďování, zpracování a předávání 
údajů jmenné evidence cestujících.

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Profilování údajů jmenné evidence 
cestujících je podle této směrnice 
zakázáno.

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) pro posuzování cestujících před jejich 
plánovaným příletem do nebo odletem z 
členského státu za účelem identifikace 
osob, které mohou být zapojeny do 
teroristického trestného činu nebo 
závažné nadnárodní trestné činnosti a 

vypouští se
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které by měly příslušné orgány uvedené v 
článku 5 dále prověřit. Při provádění 
takových posouzení může složka pro 
informace o cestujících zpracovat údaje ze 
jmenné evidence cestujících na základě 
předem stanovených kritérií. Členské státy 
zajistí, aby byl pozitivní výsledek 
automatického zpracování individuálně 
přezkoumán neautomatickými prostředky 
s cílem ověřit, zda je nezbytné, aby 
příslušný orgán podle článku 5 přijal 
opatření;

Or. en

Odůvodnění

Profilování nebo zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících na základě předem 
stanovených kritérií hodnocení nesmí být povoleno, neexistuje-li právní definice profilování 
na úrovni EU.

Pozměňovací návrh 255
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) pro posuzování cestujících před jejich 
plánovaným příletem do nebo odletem z 
členského státu za účelem identifikace 
osob, které mohou být zapojeny do 
teroristického trestného činu nebo 
závažné nadnárodní trestné činnosti a 
které by měly příslušné orgány uvedené v 
článku 5 dále prověřit. Při provádění 
takových posouzení může složka pro 
informace o cestujících zpracovat údaje ze 
jmenné evidence cestujících na základě 
předem stanovených kritérií. Členské státy 
zajistí, aby byl pozitivní výsledek 
automatického zpracování individuálně 
přezkoumán neautomatickými prostředky 
s cílem ověřit, zda je nezbytné, aby 
příslušný orgán podle článku 5 přijal 

vypouští se
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opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) pro posuzování cestujících před jejich 
plánovaným příletem do nebo odletem z 
členského státu za účelem identifikace 
osob, které mohou být zapojeny do 
teroristického trestného činu nebo 
závažné nadnárodní trestné činnosti a 
které by měly příslušné orgány uvedené v 
článku 5 dále prověřit. Při provádění 
takových posouzení může složka pro 
informace o cestujících zpracovat údaje ze 
jmenné evidence cestujících na základě 
předem stanovených kritérií. Členské státy 
zajistí, aby byl pozitivní výsledek 
automatického zpracování individuálně 
přezkoumán neautomatickými prostředky 
s cílem ověřit, zda je nezbytné, aby 
příslušný orgán podle článku 5 přijal 
opatření;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) pro posuzování cestujících před jejich 
plánovaným příletem do nebo odletem z 
členského státu za účelem identifikace 

(a) pro posuzování cestujících před jejich 
plánovaným příletem do nebo odletem z 
členského státu za účelem identifikace 
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osob, které mohou být zapojeny do 
teroristického trestného činu nebo závažné 
nadnárodní trestné činnosti a které by 
měly příslušné orgány uvedené v článku 5 
dále prověřit. Při provádění takových 
posouzení může složka pro informace o 
cestujících zpracovat údaje ze jmenné 
evidence cestujících na základě předem 
stanovených kritérií. Členské státy zajistí, 
aby byl pozitivní výsledek automatického 
zpracování individuálně přezkoumán 
neautomatickými prostředky s cílem ověřit, 
zda je nezbytné, aby příslušný orgán podle 
článku 5 přijal opatření;

osob, které mohou být zapojeny do 
teroristického trestného činu a které by 
měly příslušné orgány uvedené v článku 5 
dále prověřit. Při provádění takových 
posouzení může složka pro informace o 
cestujících zpracovat údaje ze jmenné 
evidence cestujících na základě předem 
stanovených kritérií definovaných 
příslušnými orgány uvedenými v článku 5. 
Členské státy zajistí, aby byl pozitivní 
výsledek automatického zpracování 
individuálně přezkoumán neautomatickými 
prostředky s cílem ověřit, zda je nezbytné, 
aby příslušný orgán podle článku 5 přijal 
opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) pro posuzování cestujících před jejich 
plánovaným příletem do nebo odletem z 
členského státu za účelem identifikace 
osob, které mohou být zapojeny do 
teroristického trestného činu nebo závažné 
nadnárodní trestné činnosti a které by měly 
příslušné orgány uvedené v článku 5 dále 
prověřit. Při provádění takových posouzení 
může složka pro informace o cestujících 
zpracovat údaje ze jmenné evidence 
cestujících na základě předem stanovených 
kritérií; Členské státy zajistí, aby byl 
pozitivní výsledek automatického 
zpracování individuálně přezkoumán 
neautomatickými prostředky s cílem ověřit, 
zda je nezbytné, aby příslušný orgán podle 
článku 5 přijal opatření;

(a) pro posuzování cestujících před jejich 
plánovaným příletem do nebo odletem z 
členského státu za účelem identifikace 
osob, které mohou být zapojeny do 
teroristického trestného činu nebo závažné 
nadnárodní trestné činnosti a které by měly 
příslušné orgány uvedené v článku 5 dále 
prověřit. Při provádění takových posouzení 
zpracuje složka pro informace o cestujících 
údaje ze jmenné evidence cestujících na 
základě předem stanovených objektivních 
kritérií; Členské státy zajistí, aby byl 
pozitivní výsledek automatického 
zpracování individuálně přezkoumán 
neautomatickými prostředky s cílem ověřit, 
zda je nezbytné, aby příslušný orgán podle 
článku 5 přijal opatření;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 259
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) pro posuzování cestujících před jejich 
plánovaným příletem do nebo odletem z 
členského státu za účelem identifikace 
osob, které mohou být zapojeny do 
teroristického trestného činu nebo závažné 
nadnárodní trestné činnosti a které by měly 
příslušné orgány uvedené v článku 5 dále 
prověřit. Při provádění takových posouzení 
může složka pro informace o cestujících 
zpracovat údaje ze jmenné evidence 
cestujících na základě předem stanovených 
kritérií. Členské státy zajistí, aby byl 
pozitivní výsledek automatického 
zpracování individuálně přezkoumán 
neautomatickými prostředky s cílem ověřit, 
zda je nezbytné, aby příslušný orgán podle 
článku 5 přijal opatření;

(a) pro posuzování cestujících před jejich 
plánovaným příletem do nebo odletem z 
členského státu za účelem identifikace 
osob, které mohou být zapojeny do 
teroristického trestného činu nebo závažné 
nadnárodní trestné činnosti a které by měly 
příslušné orgány uvedené v článku 5 dále 
prověřit. Při provádění takových posouzení 
složka pro informace o cestujících nemůže 
zpracovat údaje ze jmenné evidence 
cestujících na základě předem stanovených 
kritérií. Členské státy zajistí, aby byl 
pozitivní výsledek jakéhokoli 
automatického zpracování individuálně 
přezkoumán neautomatickými prostředky s 
cílem ověřit, zda je nezbytné, aby příslušný 
orgán podle článku 5 přijal opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(a) pro posuzování cestujících před jejich 
plánovaným příletem do nebo odletem z 
členského státu za účelem identifikace 
osob, které mohou být zapojeny do 
teroristického trestného činu nebo závažné 
nadnárodní trestné činnosti a které by měly 
příslušné orgány uvedené v článku 5 dále 
prověřit. Při provádění takových posouzení 

(a) pro posuzování cestujících před jejich 
plánovaným příletem do nebo odletem z 
členského státu za účelem identifikace 
osob, které mohou být zapojeny do 
teroristického trestného činu nebo závažné 
nadnárodní trestné činnosti a které by měly 
příslušné orgány uvedené v článku 5 dále 
prověřit. Při provádění takových posouzení 
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může složka pro informace o cestujících 
zpracovat údaje ze jmenné evidence 
cestujících na základě předem stanovených 
kritérií; Členské státy zajistí, aby byl 
pozitivní výsledek automatického 
zpracování individuálně přezkoumán 
neautomatickými prostředky s cílem ověřit, 
zda je nezbytné, aby příslušný orgán podle 
článku 5 přijal opatření;

může složka pro informace o cestujících 
zpracovat údaje ze jmenné evidence 
cestujících na základě předem stanovených 
kritérií. Složka pro informace o cestujících
zajistí, aby byl pozitivní výsledek 
automatického zpracování individuálně 
přezkoumán neautomatickými prostředky s 
cílem ověřit, zda je nezbytné, aby příslušný 
orgán podle článku 5 přijal opatření;

Or. de

Pozměňovací návrh 261
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) pro posuzování cestujících před jejich 
plánovaným příletem do nebo odletem z 
členského státu za účelem identifikace 
osob, které se mohou být zapojeny do 
teroristického trestného činu nebo 
závažné trestné činnosti a které by měly 
příslušné orgány uvedené v článku 5 dále 
prověřit. Při provádění takových 
posouzení rizika může složka pro 
informace o cestujících porovnat údaje ze 
jmenné evidence cestujících s příslušnými 
databázemi, včetně mezinárodních nebo 
vnitrostátních databází či vnitrostátních 
obdob evropských databází o hledaných 
osobách či předmětech nebo osobách či 
předmětech, o nichž byl proveden záznam, 
a to v souladu s evropskými, 
mezinárodními nebo vnitrostátními 
předpisy, které se na tyto složky vztahují. 
Členské státy zajistí, aby byl pozitivní 
výsledek automatického zpracování 
individuálně přezkoumán 
neautomatickými prostředky s cílem 
ověřit, zda je nezbytné, aby příslušný 
orgán podle článku 5 přijal opatření;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 262
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) pro posuzování cestujících před jejich 
plánovaným příletem do nebo odletem z 
členského státu za účelem identifikace 
osob, které se mohou být zapojeny do 
teroristického trestného činu nebo závažné 
trestné činnosti a které by měly příslušné 
orgány uvedené v článku 5 dále prověřit. 
Při provádění takových posouzení rizika 
může složka pro informace o cestujících 
porovnat údaje ze jmenné evidence 
cestujících s příslušnými databázemi, 
včetně mezinárodních nebo vnitrostátních 
databází či vnitrostátních obdob 
evropských databází o hledaných osobách 
či předmětech nebo osobách či 
předmětech, o nichž byl proveden záznam, 
a to v souladu s evropskými, 
mezinárodními nebo vnitrostátními 
předpisy, které se na tyto složky vztahují. 
Členské státy zajistí, aby byl pozitivní 
výsledek automatického zpracování 
individuálně přezkoumán neautomatickými 
prostředky s cílem ověřit, zda je nezbytné, 
aby příslušný orgán podle článku 5 přijal 
opatření;

(b) pro kontrolu totožnosti cestujících před 
jejich plánovaným příletem do nebo 
odletem z členského státu za účelem 
identifikace osob, které mohou být 
zapojeny do teroristického trestného činu 
nebo závažné nadnárodní trestné činnosti 
a které by měly příslušné orgány uvedené v 
článku 5 dále prověřit. Při provádění 
takových kontrol rizika může složka pro 
informace o cestujících porovnat údaje ze 
jmenné evidence cestujících s konkrétně 
stanovenými databázemi vytvořenými za 
účelem prevence, odhalování, vyšetřování 
a stíhání teroristických trestných činů a 
závažné trestné činnosti, včetně 
mezinárodních nebo vnitrostátních databází 
či vnitrostátních obdob evropských 
databází o hledaných osobách či 
předmětech nebo osobách či předmětech, o 
nichž byl proveden záznam, a to v souladu 
s evropskými, mezinárodními nebo 
vnitrostátními předpisy, které se na tyto 
složky vztahují. Členské státy zajistí, aby 
byl pozitivní výsledek automatického 
zpracování individuálně přezkoumán 
neautomatickými prostředky s cílem ověřit, 
zda je nezbytné, aby příslušný orgán podle 
článku 5 přijal opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Carmen Romero López, Birgit Sippel
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Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) pro posuzování cestujících před jejich 
plánovaným příletem do nebo odletem z 
členského státu za účelem identifikace 
osob, které se mohou být zapojeny do 
teroristického trestného činu nebo závažné 
trestné činnosti a které by měly příslušné 
orgány uvedené v článku 5 dále prověřit. 
Při provádění takových posouzení rizika 
může složka pro informace o cestujících 
porovnat údaje ze jmenné evidence 
cestujících s příslušnými databázemi, 
včetně mezinárodních nebo vnitrostátních 
databází či vnitrostátních obdob 
evropských databází o hledaných osobách 
či předmětech nebo osobách či 
předmětech, o nichž byl proveden záznam, 
a to v souladu s evropskými, 
mezinárodními nebo vnitrostátními 
předpisy, které se na tyto složky vztahují. 
Členské státy zajistí, aby byl pozitivní 
výsledek automatického zpracování 
individuálně přezkoumán neautomatickými 
prostředky s cílem ověřit, zda je nezbytné, 
aby příslušný orgán podle článku 5 přijal 
opatření;

(b) pro posuzování cestujících před jejich 
plánovaným příletem do nebo odletem z 
členského státu za účelem identifikace 
osob, které mohou být zapojeny do 
teroristického trestného činu a které by 
měly příslušné orgány uvedené v článku 5 
dále prověřit. Při provádění takových 
posouzení rizika může složka pro 
informace o cestujících porovnat údaje ze 
jmenné evidence cestujících s příslušnými 
databázemi, včetně mezinárodních nebo 
vnitrostátních databází či vnitrostátních 
obdob evropských databází o hledaných 
osobách či předmětech nebo osobách či 
předmětech, o nichž byl proveden záznam, 
a to v souladu s evropskými, 
mezinárodními nebo vnitrostátními 
předpisy, které se na tyto složky vztahují. 
Členské státy zajistí, aby byl pozitivní 
výsledek automatického zpracování 
individuálně přezkoumán neautomatickými 
prostředky s cílem ověřit, zda je nezbytné, 
aby příslušný orgán podle článku 5 přijal 
opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) pro posuzování cestujících před jejich 
plánovaným příletem do nebo odletem z 
členského státu za účelem identifikace 
osob, které se mohou být zapojeny do 
teroristického trestného činu nebo 

(b) další případné posuzování cestujících, 
u nichž existují skutečné důvody pro 
podezření ze zapojení do teroristických 
trestných činů nebo závažné nadnárodní 
trestné činnosti, před jejich plánovaným
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závažné trestné činnosti a které by měly
příslušné orgány uvedené v článku 5 dále 
prověřit. Při provádění takových posouzení 
rizika může složka pro informace o 
cestujících porovnat údaje ze jmenné 
evidence cestujících s příslušnými 
databázemi, včetně mezinárodních nebo 
vnitrostátních databází či vnitrostátních 
obdob evropských databází o hledaných 
osobách či předmětech nebo osobách či 
předmětech, o nichž byl proveden záznam, 
a to v souladu s evropskými, 
mezinárodními nebo vnitrostátními 
předpisy, které se na tyto složky vztahují. 
Členské státy zajistí, aby byl pozitivní 
výsledek automatického zpracování 
individuálně přezkoumán neautomatickými 
prostředky s cílem ověřit, zda je nezbytné, 
aby příslušný orgán podle článku 5 přijal 
opatření;

příletem do nebo odletem z členského státu 
příslušnými orgány uvedenými v článku 5. 
Při provádění takových posouzení rizika 
může složka pro informace o cestujících 
porovnat údaje ze jmenné evidence 
cestujících s příslušnými databázemi, 
včetně mezinárodních nebo vnitrostátních 
databází či vnitrostátních obdob 
evropských databází o hledaných osobách 
či předmětech nebo osobách či 
předmětech, o nichž byl proveden záznam, 
a to v souladu s evropskými, 
mezinárodními nebo vnitrostátními 
předpisy, které se na tyto složky vztahují. 
Členské státy zajistí, aby byl pozitivní 
výsledek automatického zpracování 
individuálně přezkoumán neautomatickými 
prostředky s cílem ověřit, zda je nezbytné, 
aby příslušný orgán podle článku 5 přijal 
opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) pro posuzování cestujících před jejich 
plánovaným příletem do nebo odletem z 
členského státu za účelem identifikace 
osob, které se mohou být zapojeny do 
teroristického trestného činu nebo 
závažné trestné činnosti a které by měly
příslušné orgány uvedené v článku 5 dále 
prověřit. Při provádění takových posouzení 
rizika může složka pro informace o 
cestujících porovnat údaje ze jmenné 
evidence cestujících s příslušnými 
databázemi, včetně mezinárodních nebo 
vnitrostátních databází či vnitrostátních 
obdob evropských databází o hledaných 
osobách či předmětech nebo osobách či 

(b) další případné posuzování cestujících, 
u nichž existují pádné důvody pro 
podezření ze zapojení do teroristických 
trestných činů nebo závažné nadnárodní 
trestné činnosti, před jejich plánovaným 
příletem do nebo odletem z členského státu 
příslušnými orgány uvedenými v článku 5. 
Při provádění takových posouzení rizika 
může složka pro informace o cestujících 
porovnat údaje ze jmenné evidence 
cestujících s příslušnými databázemi, 
včetně mezinárodních nebo vnitrostátních 
databází či vnitrostátních obdob 
evropských databází o hledaných osobách 
či předmětech nebo osobách či 
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předmětech, o nichž byl proveden záznam, 
a to v souladu s evropskými, 
mezinárodními nebo vnitrostátními 
předpisy, které se na tyto složky vztahují. 
Členské státy zajistí, aby byl pozitivní 
výsledek automatického zpracování 
individuálně přezkoumán neautomatickými 
prostředky s cílem ověřit, zda je nezbytné, 
aby příslušný orgán podle článku 5 přijal 
opatření;

předmětech, o nichž byl proveden záznam, 
a to v souladu s evropskými, 
mezinárodními nebo vnitrostátními 
předpisy, které se na tyto složky vztahují. 
Členské státy zajistí, aby byl pozitivní 
výsledek automatického zpracování 
individuálně přezkoumán neautomatickými 
prostředky s cílem ověřit, zda je nezbytné, 
aby příslušný orgán podle článku 5 přijal 
opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) reakce v jednotlivých případech na 
řádně zdůvodněné žádosti příslušných 
orgánů o poskytnutí údajů ze jmenné 
evidence cestujících a zpracování údajů ze 
jmenné evidence cestujících v konkrétních 
případech za účelem prevence, odhalování, 
vyšetřování a stíhání teroristických 
trestných činů nebo závažné trestné 
činnosti a poskytnutí výsledků tohoto 
zpracování příslušným orgánům; a

(c) reakce v jednotlivých případech na 
řádně zdůvodněné žádosti příslušných 
orgánů o poskytnutí údajů ze jmenné 
evidence cestujících a zpracování údajů ze 
jmenné evidence cestujících v konkrétních 
případech za účelem prevence, odhalování, 
vyšetřování a stíhání teroristických 
trestných činů nebo závažné nadnárodní 
trestné činnosti a poskytnutí výsledků 
tohoto zpracování příslušným orgánům; a

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) reakce v jednotlivých případech na 
řádně zdůvodněné žádosti příslušných 

(c) reakce v jednotlivých případech na 
řádně zdůvodněné žádosti příslušných 
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orgánů o poskytnutí údajů ze jmenné 
evidence cestujících a zpracování údajů ze 
jmenné evidence cestujících v konkrétních 
případech za účelem prevence, odhalování, 
vyšetřování a stíhání teroristických 
trestných činů nebo závažné trestné 
činnosti a poskytnutí výsledků tohoto 
zpracování příslušným orgánům; a

orgánů o poskytnutí údajů ze jmenné 
evidence cestujících a zpracování údajů ze 
jmenné evidence cestujících v konkrétních 
případech za účelem prevence, odhalování, 
vyšetřování a stíhání teroristických 
trestných činů a poskytnutí výsledků tohoto 
zpracování příslušným orgánům; a

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) reakce v jednotlivých případech na 
řádně zdůvodněné žádosti příslušných 
orgánů o poskytnutí údajů ze jmenné 
evidence cestujících a zpracování údajů ze 
jmenné evidence cestujících v konkrétních 
případech za účelem prevence, odhalování, 
vyšetřování a stíhání teroristických 
trestných činů nebo závažné trestné 
činnosti a poskytnutí výsledků tohoto 
zpracování příslušným orgánům; a

(c) reakce v jednotlivých případech na 
řádně zdůvodněné žádosti příslušných 
orgánů o poskytnutí údajů ze jmenné 
evidence cestujících a zpracování údajů ze 
jmenné evidence cestujících v konkrétních 
případech za účelem prevence, odhalování, 
vyšetřování a stíhání teroristických 
trestných činů nebo závažné nadnárodní 
trestné činnosti a poskytnutí výsledků 
tohoto zpracování příslušným orgánům; a

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) analýzy údajů ze jmenné evidence 
cestujících za účelem aktualizace nebo 
vytvoření nových kritérií pro posuzování s 
cílem identifikovat osoby, které mohou být 

vypouští se
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zapojeny do teroristického trestného činu 
nebo do závažné nadnárodní trestné 
činnosti podle bodu a).

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) analýzy údajů ze jmenné evidence 
cestujících za účelem aktualizace nebo 
vytvoření nových kritérií pro posuzování s 
cílem identifikovat osoby, které mohou být 
zapojeny do teroristického trestného činu 
nebo do závažné nadnárodní trestné 
činnosti podle bodu a).

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) analýzy údajů ze jmenné evidence 
cestujících za účelem aktualizace nebo 
vytvoření nových kritérií pro posuzování s 
cílem identifikovat osoby, které mohou být 
zapojeny do teroristického trestného činu 
nebo do závažné nadnárodní trestné 
činnosti podle bodu a).

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 272
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) analýzy údajů ze jmenné evidence 
cestujících za účelem aktualizace nebo 
vytvoření nových kritérií pro posuzování s 
cílem identifikovat osoby, které mohou být 
zapojeny do teroristického trestného činu 
nebo do závažné nadnárodní trestné 
činnosti podle bodu a).

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) analýzy údajů ze jmenné evidence 
cestujících za účelem aktualizace nebo 
vytvoření nových kritérií pro posuzování s 
cílem identifikovat osoby, které mohou být 
zapojeny do teroristického trestného činu 
nebo do závažné nadnárodní trestné 
činnosti podle bodu a).

(d) analýzy údajů ze jmenné evidence 
cestujících za účelem aktualizace nebo 
vytvoření nových kritérií pro posuzování s 
cílem identifikovat osoby, které mohou být 
zapojeny do teroristického trestného činu 
podle bodu a).

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Posouzení cestujících před jejich 
plánovaným příletem do nebo odletem z 
členského státu uvedené v odst. 2 písm. a) 
se provádí nediskriminačním způsobem 
na základě kritérií pro posouzení 
stanovených složkou pro informace o 
cestujících tohoto členského státu. 
Členské státy zajistí, aby kritéria pro 
posouzení stanovila složka pro informace 
o cestujících ve spolupráci s příslušnými 
orgány uvedenými v článku 5. Takové 
rozhodnutí navíc nesmí být za žádných 
okolností založeno na rasovém nebo 
etnickém původu dané osoby, jejím 
náboženském či filozofickém přesvědčení, 
politických názorech, členství v 
odborových organizacích, zdraví nebo 
sexuální orientaci.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Profilování nebo zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících na základě předem 
stanovených kritérií hodnocení nesmí být povoleno, neexistuje-li právní definice profilování 
na úrovni EU.

Pozměňovací návrh 275
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Posouzení cestujících před jejich 
plánovaným příletem do nebo odletem z 
členského státu uvedené v odst. 2 písm. a) 
se provádí nediskriminačním způsobem na 
základě kritérií pro posouzení stanovených 
složkou pro informace o cestujících tohoto 
členského státu. Členské státy zajistí, aby 
kritéria pro posouzení stanovila složka pro 

3. Posouzení cestujících před jejich 
plánovaným příletem do nebo odletem z 
členského státu uvedené v odst. 2 písm. a) 
se provádí nediskriminačním způsobem na 
základě kritérií pro posouzení tohoto 
členského státu. Členské státy zajistí, aby 
kritéria pro posouzení stanovily příslušné
orgány uvedené v článku 5. Takové 
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informace o cestujících ve spolupráci s 
příslušnými orgány uvedenými v článku 5. 
Takové rozhodnutí navíc nesmí být za 
žádných okolností založeno na rasovém 
nebo etnickém původu dané osoby, jejím 
náboženském či filozofickém přesvědčení, 
politických názorech, členství v 
odborových organizacích, zdraví nebo 
sexuální orientaci.

rozhodnutí navíc nesmí být za žádných 
okolností založeno na rasovém nebo 
etnickém původu dané osoby, jejím 
náboženském či filozofickém přesvědčení, 
politických názorech, členství v 
odborových organizacích, zdraví nebo 
sexuální orientaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Kinga Göncz

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Posouzení cestujících před jejich 
plánovaným příletem do nebo odletem z 
členského státu uvedené v odst. 2 písm. a) 
se provádí nediskriminačním způsobem na 
základě kritérií pro posouzení stanovených 
složkou pro informace o cestujících tohoto 
členského státu. Členské státy zajistí, aby 
kritéria pro posouzení stanovila složka pro 
informace o cestujících ve spolupráci s 
příslušnými orgány uvedenými v článku 5. 
Takové rozhodnutí navíc nesmí být za 
žádných okolností založeno na rasovém 
nebo etnickém původu dané osoby, jejím 
náboženském či filozofickém přesvědčení, 
politických názorech, členství v 
odborových organizacích, zdraví nebo 
sexuální orientaci.

3. Posouzení cestujících před jejich 
plánovaným příletem do nebo odletem z
členského státu uvedené v odst. 2 písm. a) 
se provádí nediskriminačním způsobem na 
základě kritérií pro posouzení stanovených 
složkou pro informace o cestujících tohoto 
členského státu. Členské státy zajistí, aby 
kritéria pro posouzení stanovila složka pro 
informace o cestujících ve spolupráci s 
příslušnými orgány uvedenými v článku 5. 
Takové rozhodnutí navíc nesmí být za 
žádných okolností založeno na rasovém 
nebo etnickém původu dané osoby, jejím 
náboženském či filozofickém přesvědčení, 
politických názorech, členství v 
odborových organizacích, zdraví, 
zdravotním postižení nebo sexuální 
orientaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Tanja Fajon
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Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Posouzení cestujících před jejich 
plánovaným příletem do nebo odletem z 
členského státu uvedené v odst. 2 písm. a) 
se provádí nediskriminačním způsobem na 
základě kritérií pro posouzení stanovených 
složkou pro informace o cestujících tohoto 
členského státu. Členské státy zajistí, aby 
kritéria pro posouzení stanovila složka pro 
informace o cestujících ve spolupráci s 
příslušnými orgány uvedenými v článku 5. 
Takové rozhodnutí navíc nesmí být za 
žádných okolností založeno na rasovém 
nebo etnickém původu dané osoby, jejím 
náboženském či filozofickém přesvědčení, 
politických názorech, členství v 
odborových organizacích, zdraví nebo 
sexuální orientaci.

3. Posouzení cestujících před jejich 
plánovaným příletem do nebo odletem z 
členského státu uvedené v odst. 2 písm. a) 
se provádí nediskriminačním způsobem na 
základě obecných kritérií pro posouzení 
tohoto členského státu ve spolupráci s 
příslušnými orgány uvedenými v článku 5. 
Kritéria pro posouzení nesmí být za 
žádných okolností založena na rasovém 
nebo etnickém původu dané osoby, jejím 
náboženském či filozofickém přesvědčení, 
politických názorech, členství v 
odborových organizacích, zdraví nebo 
sexuální orientaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Zpracování údajů jmenné evidence 
cestujících může povolit pouze příslušný 
soud nebo orgán členského státu na 
základě žádosti složky pro informace 
o cestujících. Pouze pokud složka pro 
informace o cestujících zjistí nebezpečí 
z prodlení („periculum in mora“), může 
povolit takové zpracování sama.

Or. en
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Pozměňovací návrh 279
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Předávání údajů jmenné evidence 
cestujících smí povolit pouze příslušný 
soud členského státu na základě žádosti 
složky pro informace o cestujících. Pouze 
pokud složka pro informace o cestujících 
zjistí nebezpečí z prodlení („periculum in 
mora“), může povolit takové zpracování 
sama.

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Složka pro informace o cestujících 
daného členského státu předá údaje jmenné 
evidence cestujících nebo výsledky 
zpracování údajů jmenné evidence 
cestujících u osob identifikovaných v 
souladu s odst. 2 písm. a) a b) k dalšímu 
zkoumání příslušným orgánům téhož 
členského státu. Tato předání mohou být 
provedena pouze v jednotlivých případech.

4. Složka pro informace o cestujících 
daného členského státu předá údaje jmenné 
evidence cestujících nebo výsledky 
zpracování údajů jmenné evidence 
cestujících u osob identifikovaných v 
souladu s odst. 2 písm. b) k dalšímu 
zkoumání příslušným orgánům téhož 
členského státu. Tato předání mohou být 
provedena pouze v jednotlivých případech.

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4
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Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

4. Složka pro informace o cestujících 
daného členského státu předá údaje 
jmenné evidence cestujících nebo výsledky 
zpracování údajů jmenné evidence 
cestujících u osob identifikovaných 
v souladu s odst. 2 písm. a) a b) k dalšímu 
zkoumání příslušným orgánům téhož 
členského státu. Tato předání mohou být 
provedena pouze v jednotlivých případech.

4. Složka pro informace o cestujících předá 
údaje jmenné evidence cestujících nebo 
výsledky zpracování údajů jmenné 
evidence cestujících u osob 
identifikovaných v souladu s odst. 2 
písm. a) a b) k dalšímu zkoumání 
příslušným orgánům téhož členského státu. 
Tato předání mohou být provedena pouze v 
jednotlivých případech.

Or. de

Pozměňovací návrh 282
Ágnes Hankiss

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Složka pro informace o cestujících 
daného členského státu předá údaje jmenné 
evidence cestujících nebo výsledky 
zpracování údajů jmenné evidence 
cestujících u osob identifikovaných 
v souladu s odst. 2 písm. a) a b) k dalšímu 
zkoumání příslušným orgánům téhož 
členského státu. Tato předání mohou být 
provedena pouze v jednotlivých případech.

4. Složka pro informace o cestujících 
daného členského státu předá údaje jmenné 
evidence cestujících nebo výsledky 
zpracování údajů jmenné evidence 
cestujících u osob identifikovaných 
v souladu s odst. 2 písm. a) a b) k dalšímu 
zkoumání příslušným orgánům téhož 
členského státu. V závislosti na výsledku
zkoumání je nutno skutečnosti týkající se 
identifikovaných osob uchovat a tento fakt 
je nutno vzít v úvahu při určení doby
uchování údajů. Tato předání mohou být 
provedena pouze v jednotlivých případech.

Or. hu

Pozměňovací návrh 283
Tanja Fajon

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Složka pro informace o cestujících 
daného členského státu předá údaje jmenné 
evidence cestujících nebo výsledky 
zpracování údajů jmenné evidence 
cestujících u osob identifikovaných v 
souladu s odst. 2 písm. a) a b) k dalšímu 
zkoumání příslušným orgánům téhož 
členského státu. Tato předání mohou být 
provedena pouze v jednotlivých případech.

4. Složka pro informace o cestujících 
daného členského státu nebo skupiny 
členských států předá údaje jmenné 
evidence cestujících nebo výsledky 
zpracování údajů jmenné evidence 
cestujících u osob identifikovaných v 
souladu s odst. 2 písm. a) a b) k dalšímu 
zkoumání příslušným orgánům téhož 
členského státu. Tato předání mohou být 
provedena pouze v jednotlivých případech.

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5 vypouští se
Příslušné orgány

1. Každý členský stát přijme seznam 
příslušných orgánů oprávněných 
požadovat nebo přijímat údaje jmenné 
evidence cestujících nebo výsledek 
zpracování těchto údajů od složek pro 
informace o cestujících s cílem tyto 
informace dále přezkoumat nebo přijmout 
vhodné opatření za účelem prevence, 
odhalování, vyšetřování a stíhání 
teroristických trestných činů nebo závažné 
trestné činnosti.
2. Mezi příslušné orgány patří orgány 
příslušné k prevenci, odhalování, 
vyšetřování nebo stíhání teroristických 
trestných činů nebo závažné trestné 
činnosti.
3. Každý členský stát oznámí seznam 
svých příslušných orgánů Komisi do 
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dvanácti měsíců po vstupu této směrnice v
platnost, přičemž své oznámení může 
kdykoliv aktualizovat. Komise tyto 
informace a aktualizace zveřejní v 
Úředním věstníku Evropské unie.
4. Údaje jmenné evidence cestujících a 
výsledek zpracování těchto údajů 
obdržené složkou pro informace o 
cestujících mohou být dále zpracovávány 
příslušnými orgány členských států pouze 
pro účely prevence, odhalování, 
vyšetřování a stíhání teroristických 
trestných činů nebo závažné trestné 
činnosti.
5. Ustanovení odstavce 4 neovlivňují 
pravomoci vnitrostátních donucovacích 
nebo justičních orgánů v případě, že dojde 
k odhalení nebo zjištění jiných trestných 
činů v průběhu donucovacího opatření 
následujícího po takovém zpracování.
6. Příslušné orgány členských států 
nepřijímají žádné rozhodnutí, které má 
pro osobu nepříznivé právní účinky nebo 
ji podstatným způsobem poškozuje, pouze 
na základě automatizovaného zpracování 
údajů jmenné evidence cestujících. 
Takové rozhodnutí nesmí být založeno na 
rasovém nebo etnickém původu dané 
osoby, jejím náboženském či filozofickém 
přesvědčení, politických názorech, členství 
v odborových organizacích, zdraví nebo 
sexuální orientaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát přijme seznam 
příslušných orgánů oprávněných požadovat 

1. Každý členský stát přijme seznam 
příslušných orgánů oprávněných požadovat 



PE486.159v01-00 52/170 AM\897635CS.doc

CS

nebo přijímat údaje jmenné evidence 
cestujících nebo výsledek zpracování 
těchto údajů od složek pro informace o 
cestujících s cílem tyto informace dále 
přezkoumat nebo přijmout vhodné opatření 
za účelem prevence, odhalování, 
vyšetřování a stíhání teroristických 
trestných činů nebo závažné trestné 
činnosti.

nebo přijímat údaje jmenné evidence 
cestujících nebo výsledek zpracování 
těchto údajů v každém jednotlivém případě 
od složek pro informace o cestujících s 
cílem tyto informace dále přezkoumat nebo 
přijmout vhodné opatření za účelem 
prevence, odhalování, vyšetřování a stíhání 
teroristických trestných činů nebo závažné 
nadnárodní trestné činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát přijme seznam 
příslušných orgánů oprávněných požadovat 
nebo přijímat údaje jmenné evidence 
cestujících nebo výsledek zpracování 
těchto údajů od složek pro informace o 
cestujících s cílem tyto informace dále 
přezkoumat nebo přijmout vhodné opatření 
za účelem prevence, odhalování, 
vyšetřování a stíhání teroristických 
trestných činů nebo závažné trestné 
činnosti.

1. Každý členský stát přijme seznam 
příslušných orgánů oprávněných požadovat 
nebo přijímat údaje jmenné evidence 
cestujících nebo výsledek zpracování 
těchto údajů od složky pro informace o 
cestujících s cílem tyto informace dále 
přezkoumat nebo přijmout vhodné opatření 
za účelem prevence, odhalování, 
vyšetřování a stíhání teroristických 
trestných činů nebo závažné trestné 
činnosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 287
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát přijme seznam 1. Každý členský stát přijme seznam 
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příslušných orgánů oprávněných požadovat 
nebo přijímat údaje jmenné evidence 
cestujících nebo výsledek zpracování 
těchto údajů od složek pro informace o 
cestujících s cílem tyto informace dále 
přezkoumat nebo přijmout vhodné opatření 
za účelem prevence, odhalování, 
vyšetřování a stíhání teroristických 
trestných činů nebo závažné trestné 
činnosti.

příslušných orgánů oprávněných požadovat 
nebo přijímat údaje jmenné evidence 
cestujících nebo výsledek zpracování 
těchto údajů od složek pro informace o 
cestujících s cílem tyto informace dále 
přezkoumat nebo přijmout vhodné opatření 
za účelem prevence, odhalování, 
vyšetřování a stíhání teroristických 
trestných činů.

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát přijme seznam 
příslušných orgánů oprávněných požadovat 
nebo přijímat údaje jmenné evidence 
cestujících nebo výsledek zpracování 
těchto údajů od složek pro informace o 
cestujících s cílem tyto informace dále 
přezkoumat nebo přijmout vhodné opatření 
za účelem prevence, odhalování, 
vyšetřování a stíhání teroristických 
trestných činů nebo závažné trestné 
činnosti.

1. Každý členský stát, při zachování
zásady nezbytnosti a proprocionality,
přijme seznam příslušných orgánů 
oprávněných požadovat nebo přijímat 
údaje jmenné evidence cestujících nebo 
výsledek zpracování těchto údajů od složek 
pro informace o cestujících s cílem tyto 
informace dále přezkoumat nebo přijmout 
vhodné opatření za účelem prevence, 
odhalování, vyšetřování a stíhání 
teroristických trestných činů nebo závažné 
trestné činnosti.

Or. ro

Pozměňovací návrh 289
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát přijme seznam 
příslušných orgánů oprávněných požadovat 
nebo přijímat údaje jmenné evidence 
cestujících nebo výsledek zpracování 
těchto údajů od složek pro informace o 
cestujících s cílem tyto informace dále 
přezkoumat nebo přijmout vhodné opatření 
za účelem prevence, odhalování, 
vyšetřování a stíhání teroristických 
trestných činů nebo závažné trestné 
činnosti.

1. Každý členský stát přijme seznam 
příslušných orgánů oprávněných požadovat 
nebo přijímat údaje jmenné evidence 
cestujících nebo výsledek zpracování 
těchto údajů od složek pro informace o 
cestujících s cílem tyto informace dále 
přezkoumat nebo přijmout vhodné opatření 
za účelem prevence, odhalování, 
vyšetřování a stíhání teroristických 
trestných činů nebo závažné nadnárodní 
trestné činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Mezi příslušné orgány patří orgány 
příslušné k prevenci, odhalování, 
vyšetřování nebo stíhání teroristických 
trestných činů nebo závažné trestné 
činnosti.

2. Příslušnými orgány budou orgány 
příslušné k prevenci, odhalování, 
vyšetřování nebo stíhání teroristických 
trestných činů nebo závažné nadnárodní 
trestné činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Mezi příslušné orgány patří orgány 
příslušné k prevenci, odhalování, 
vyšetřování nebo stíhání teroristických 

2. Mezi příslušné orgány patří orgány 
příslušné k prevenci, odhalování, 
vyšetřování nebo stíhání teroristických 
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trestných činů nebo závažné trestné 
činnosti.

trestných činů.

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Mezi příslušné orgány patří orgány 
příslušné k prevenci, odhalování, 
vyšetřování nebo stíhání teroristických 
trestných činů nebo závažné trestné 
činnosti.

2. Mezi příslušné orgány patří orgány 
příslušné k prevenci, odhalování, 
vyšetřování nebo stíhání teroristických 
trestných činů nebo závažné nadnárodní 
trestné činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Manfred Weber

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

3. Každý členský stát oznámí seznam 
svých příslušných orgánů Komisi do 
dvanácti měsíců po vstupu této směrnice v 
platnost, přičemž své oznámení může 
kdykoliv aktualizovat. Komise tyto 
informace a aktualizace zveřejní v 
Úředním věstníku Evropské unie.

3. Každý členský stát oznámí Komisi do 
dvanácti měsíců po vstupu této směrnice 
v platnost nebo do dvanácti měsíců po 
prvním použití jmenné evidence 
cestujících pro účely této směrnice, 
přičemž své oznámení může kdykoliv 
aktualizovat. Komise tyto informace a 
aktualizace zveřejní v Úředním věstníku 
Evropské unie.

Or. de

Pozměňovací návrh 294
Sophia in 't Veld
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Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Údaje jmenné evidence cestujících a 
výsledek zpracování těchto údajů obdržené 
složkou pro informace o cestujících mohou 
být dále zpracovávány příslušnými orgány 
členských států pouze pro účely prevence, 
odhalování, vyšetřování a stíhání 
teroristických trestných činů nebo závažné 
trestné činnosti.

4. Údaje jmenné evidence cestujících a 
výsledek zpracování těchto údajů obdržené 
složkou pro informace o cestujících mohou 
být dále zpracovávány příslušnými orgány 
členských států pouze pro účely prevence, 
odhalování, vyšetřování a stíhání 
teroristických trestných činů nebo závažné 
nadnárodní trestné činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Údaje jmenné evidence cestujících a 
výsledek zpracování těchto údajů obdržené 
složkou pro informace o cestujících mohou 
být dále zpracovávány příslušnými orgány 
členských států pouze pro účely prevence, 
odhalování, vyšetřování a stíhání 
teroristických trestných činů nebo závažné 
trestné činnosti.

4. Údaje jmenné evidence cestujících a 
výsledek zpracování těchto údajů obdržené 
složkou pro informace o cestujících mohou 
být dále zpracovávány příslušnými orgány 
členských států pouze pro účely prevence, 
odhalování, vyšetřování a stíhání 
teroristických trestných činů.

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Údaje jmenné evidence cestujících a 4. Údaje jmenné evidence cestujících a 
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výsledek zpracování těchto údajů obdržené 
složkou pro informace o cestujících mohou 
být dále zpracovávány příslušnými orgány 
členských států pouze pro účely prevence, 
odhalování, vyšetřování a stíhání 
teroristických trestných činů nebo závažné 
trestné činnosti.

výsledek zpracování těchto údajů obdržené 
složkou pro informace o cestujících mohou 
být dále zpracovávány příslušnými orgány 
členských států pouze pro účely prevence, 
odhalování, vyšetřování a stíhání 
teroristických trestných činů nebo závažné 
nadnárodní trestné činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Ustanovení odstavce 4 neovlivňují 
pravomoci vnitrostátních donucovacích 
nebo justičních orgánů v případě, že dojde 
k odhalení nebo zjištění jiných trestných 
činů v průběhu donucovacího opatření 
následujícího po takovém zpracování.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Příslušné orgány členských států 
nepřijímají žádné rozhodnutí, které má pro 
osobu nepříznivé právní účinky nebo ji 
podstatným způsobem poškozuje, pouze na 
základě automatizovaného zpracování 
údajů jmenné evidence cestujících. Takové 
rozhodnutí nesmí být založeno na rasovém 
nebo etnickém původu dané osoby, jejím 
náboženském či filozofickém přesvědčení, 

6. Příslušné orgány členských států 
nepřijímají žádné rozhodnutí, které má pro 
osobu nepříznivé právní účinky nebo ji 
podstatným způsobem poškozuje, pouze na 
základě automatizovaného zpracování 
údajů jmenné evidence cestujících. Takové 
rozhodnutí nesmí být založeno na pohlaví, 
rasovém původu, barvě pleti, etnickém
nebo sociálním původu dané osoby, jejích 
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politických názorech, členství v 
odborových organizacích, zdraví nebo 
sexuální orientaci.

genetických rysech, jazyku, jejím 
náboženském či filozofickém přesvědčení, 
politických názorech, členství v 
odborových organizacích, příslušnosti k 
národnostní menšině, majetku, 
zdravotním postižení, věku, zdraví nebo 
sexuální orientaci, jak je stanoveno 
v článku 21 Listiny základních práv 
Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Příslušné orgány členských států 
nepřijímají žádné rozhodnutí, které má pro 
osobu nepříznivé právní účinky nebo ji 
podstatným způsobem poškozuje, pouze na 
základě automatizovaného zpracování 
údajů jmenné evidence cestujících. Takové 
rozhodnutí nesmí být založeno na rasovém 
nebo etnickém původu dané osoby, jejím 
náboženském či filozofickém přesvědčení, 
politických názorech, členství v 
odborových organizacích, zdraví nebo 
sexuální orientaci.

6. Příslušné orgány členských států 
nepřijímají žádné rozhodnutí, které má pro 
osobu nepříznivé právní účinky nebo ji 
podstatným způsobem poškozuje, pouze na 
základě automatizovaného zpracování 
údajů jmenné evidence cestujících na 
základě předem stanovených kritérií nebo 
jiné formy profilování. Takové rozhodnutí 
nesmí být založeno na rasovém nebo 
etnickém původu dané osoby, jejím 
náboženském či filozofickém přesvědčení, 
politických názorech, členství v 
odborových organizacích, zdraví nebo 
sexuální orientaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Tanja Fajon

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Příslušné orgány členských států 
nepřijímají žádné rozhodnutí, které má pro 
osobu nepříznivé právní účinky nebo ji 
podstatným způsobem poškozuje, pouze na 
základě automatizovaného zpracování 
údajů jmenné evidence cestujících. Takové 
rozhodnutí nesmí být založeno na rasovém 
nebo etnickém původu dané osoby, jejím 
náboženském či filozofickém přesvědčení, 
politických názorech, členství v 
odborových organizacích, zdraví nebo 
sexuální orientaci.

6. Příslušné orgány členských států
nepřijímají žádné rozhodnutí, které má pro 
osobu nepříznivé právní účinky nebo ji 
podstatným způsobem poškozuje, pouze na 
základě automatizovaného zpracování 
údajů jmenné evidence cestujících. Takové 
rozhodnutí nesmí být založeno na rasovém 
nebo etnickém původu dané osoby, jejím 
náboženském přesvědčení, politických 
názorech, členství v odborových 
organizacích, zdraví nebo sexuální 
orientaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6 vypouští se
Povinnosti leteckých dopravců

1. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření, která zajistí, aby letečtí dopravci 
předávali („dodávali“) údaje jmenné 
evidence cestujících o cestujících 
definované v čl. 2 písm. c) a specifikované 
v příloze v rozsahu, v jakém již byly 
dopravcem shromážděny, do databáze 
vnitrostátní složky pro informace o 
cestujících toho členského státu, na jehož 
území bude mezinárodní let přistávat nebo 
z jehož území bude let zahájen. V 
případech, kdy mezinárodní let nese 
společné označení jednoho nebo více 
leteckých dopravců, povinnost předávat z 
evidence cestujících údaje všech 
cestujících daného letu by měl mít letecký 
dopravce, který let provozuje. V 
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případech, kdy let zahrnuje jednu či více 
zastávek na letištích členských států, 
předá letecký dopravce údaje jmenné 
evidence cestujících složkám pro 
informace o cestujících všech dotčených 
členských států.
2. Letečtí dopravci tyto údaje jmenné 
evidence cestujících předávají 
elektronicky za použití společných 
protokolů a podporovaných datových 
formátů přijatých postupem podle článků 
13 a 14 nebo, v případě technické 
poruchy, jakýmikoliv jinými vhodnými 
prostředky zajišťujícími odpovídající 
úroveň bezpečnosti:
(a) 24 až 48 hodin před plánovaným 
časem odletu a 
(b) bezprostředně po uzavření letu, to 
znamená bezprostředně po nástupu 
cestujících na palubu letadla 
připraveného k odletu, kdy již není možné, 
aby na palubu nastoupili další cestující. 
3. Členské státy mohou leteckým 
dopravcům umožnit, aby předání údajů 
uvedené v odst. 2 písm. b) omezili na 
aktualizaci předání uvedeného v odst. 2 
písm. a).
4. V jednotlivých případech, na žádost 
složky pro informace o cestujících v 
souladu s vnitrostátními právními 
předpisy předají letečtí dopravci údaje ze 
jmenné evidence cestujících tam, kde je 
časnější přístup, než je přístup zmíněný v 
odst. 2 písm. a), nezbytný pro reakci na
zvláštní a skutečnou hrozbu spojenou s 
teroristickými trestnými činy nebo 
závažnou trestnou činností.

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Sophia in 't Veld
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Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
která zajistí, aby letečtí dopravci předávali 
(„dodávali“) údaje jmenné evidence 
cestujících o cestujících definované v čl. 2 
písm. c) a specifikované v příloze v 
rozsahu, v jakém již byly dopravcem 
shromážděny, do databáze vnitrostátní 
složky pro informace o cestujících toho 
členského státu, na jehož území bude 
mezinárodní let přistávat nebo z jehož 
území bude let zahájen. V případech, kdy 
mezinárodní let nese společné označení 
jednoho nebo více leteckých dopravců, 
povinnost předávat z evidence cestujících 
údaje všech cestujících daného letu by měl 
mít letecký dopravce, který let provozuje. 
V případech, kdy let zahrnuje jednu či více 
zastávek na letištích členských států, předá 
letecký dopravce údaje jmenné evidence 
cestujících složkám pro informace o 
cestujících všech dotčených členských 
států.

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
která zajistí, aby letečtí dopravci předávali 
(„dodávali“) údaje jmenné evidence 
cestujících o cestujících definované v čl. 2 
písm. c) a specifikované v příloze v 
rozsahu, v jakém již byly dopravcem 
shromážděny při obvyklém výkonu 
činnosti, do databáze vnitrostátní složky 
pro informace o cestujících toho členského 
státu, na jehož území bude mezinárodní let 
přistávat nebo z jehož území bude let 
zahájen. V případech, kdy mezinárodní let 
nese společné označení jednoho nebo více 
leteckých dopravců, povinnost předávat z 
evidence cestujících údaje všech 
cestujících daného letu by měl mít letecký 
dopravce, který let provozuje. V případech, 
kdy let zahrnuje jednu či více zastávek na 
letištích členských států, předá letecký 
dopravce údaje jmenné evidence 
cestujících složkám pro informace o 
cestujících všech dotčených členských 
států.

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
která zajistí, aby letečtí dopravci předávali 
(„dodávali“) údaje jmenné evidence 
cestujících o cestujících definované v čl. 2 
písm. c) a specifikované v příloze v 
rozsahu, v jakém již byly dopravcem 
shromážděny, do databáze vnitrostátní 

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
která zajistí, aby letečtí dopravci předávali 
(„dodávali“) údaje jmenné evidence 
cestujících o cestujících definované v čl. 2 
písm. c) a specifikované v příloze v 
rozsahu, v jakém již byly dopravcem 
shromážděny, do databáze vnitrostátní 
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složky pro informace o cestujících toho 
členského státu, na jehož území bude 
mezinárodní let přistávat nebo z jehož 
území bude let zahájen. V případech, kdy 
mezinárodní let nese společné označení 
jednoho nebo více leteckých dopravců, 
povinnost předávat z evidence cestujících 
údaje všech cestujících daného letu by měl 
mít letecký dopravce, který let provozuje. 
V případech, kdy let zahrnuje jednu či více 
zastávek na letištích členských států, předá 
letecký dopravce údaje jmenné evidence 
cestujících složkám pro informace o 
cestujících všech dotčených členských 
států.

složky pro informace o cestujících toho 
členského státu, na jehož území bude 
mezinárodní let přistávat nebo z jehož 
území bude let zahájen. V případech, kdy 
mezinárodní let nese společné označení 
jednoho nebo více leteckých dopravců, 
povinnost předávat z evidence cestujících 
údaje všech cestujících daného letu by měl 
mít letecký dopravce, který let provozuje. 
V případech, kdy let zahrnuje jednu či více 
zastávek na letištích členských států, předá 
letecký dopravce údaje jmenné evidence 
cestujících složkám pro informace o 
cestujících všech dotčených členských 
států. Veškeré předávání údajů jmenné 
evidence cestujících, které odhalují 
pohlaví, věk, rasový nebo etnický původ 
dané osoby, její náboženské či filozofické 
přesvědčení, politické názory, odborovou 
příslušnost, zdraví nebo sexuální 
orientaci, je zakázáno.

Or. en

Odůvodnění

Zavázat dopravce, aby předávali jen některé údaje, je mnohem bezpečnější, než aby je 
vnitrostátní složka pro informace o cestujících vymazávala.

Pozměňovací návrh 304
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
která zajistí, aby letečtí dopravci předávali 
(„dodávali“) údaje jmenné evidence 
cestujících o cestujících definované v čl. 2 
písm. c) a specifikované v příloze 
v rozsahu, v jakém již byly dopravcem 
shromážděny, do databáze vnitrostátní
složky pro informace o cestujících toho 
členského státu, na jehož území bude 

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
která zajistí, aby letečtí dopravci předávali 
(„dodávali“) údaje jmenné evidence 
cestujících o cestujících definované v čl. 2 
písm. c) a specifikované v příloze 
v rozsahu, v jakém již byly dopravcem 
shromážděny, do databáze složky pro 
informace o cestujících. V případech, kdy 
mezinárodní let nese společné označení 
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mezinárodní let přistávat nebo z jehož 
území bude let zahájen. V případech, kdy 
mezinárodní let nese společné označení 
jednoho nebo více leteckých dopravců, 
povinnost předávat z evidence cestujících 
údaje všech cestujících daného letu by měl 
mít letecký dopravce, který let provozuje.
V případech, kdy let zahrnuje jednu či 
více zastávek na letištích členských států, 
předá letecký dopravce údaje jmenné 
evidence cestujících složkám pro 
informace o cestujících všech dotčených 
členských států.

jednoho nebo více leteckých dopravců, 
povinnost předávat z evidence cestujících 
údaje všech cestujících daného letu by měl 
mít letecký dopravce, který let provozuje.

Or. de

Pozměňovací návrh 305
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
která zajistí, aby letečtí dopravci předávali 
(„dodávali“) údaje jmenné evidence 
cestujících o cestujících definované v čl. 2 
písm. c) a specifikované v příloze v 
rozsahu, v jakém již byly dopravcem 
shromážděny, do databáze vnitrostátní 
složky pro informace o cestujících toho 
členského státu, na jehož území bude 
mezinárodní let přistávat nebo z jehož 
území bude let zahájen. V případech, kdy 
mezinárodní let nese společné označení 
jednoho nebo více leteckých dopravců, 
povinnost předávat z evidence cestujících 
údaje všech cestujících daného letu by měl 
mít letecký dopravce, který let provozuje. 
V případech, kdy let zahrnuje jednu či více 
zastávek na letištích členských států, předá 
letecký dopravce údaje jmenné evidence 
cestujících složkám pro informace o 
cestujících všech dotčených členských 

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
která zajistí, aby letečtí dopravci, kteří již 
shromažďují od svých cestujících údaje 
jmenné evidence cestujících předávali (tj. 
„dodávali“) údaje jmenné evidence 
cestujících o cestujících definované v čl. 2 
písm. c) a specifikované v příloze v 
rozsahu, v jakém byly dopravcem 
shromážděny při obvyklém výkonu 
činnosti, do databáze vnitrostátní složky 
pro informace o cestujících toho členského 
státu, na jehož území bude mezinárodní let 
přistávat nebo z jehož území bude let 
zahájen. V případech, kdy mezinárodní let 
nese společné označení jednoho nebo více 
leteckých dopravců, povinnost předávat z 
evidence cestujících údaje všech 
cestujících daného letu by měl mít letecký 
dopravce, který let provozuje. V případech, 
kdy let zahrnuje jednu či více zastávek na 
letištích členských států, předá letecký 
dopravce údaje jmenné evidence 
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států. cestujících výhradně složce pro informace 
o cestujících státu konečného určení.

Or. en

Pozměňovací návrh 306
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
která zajistí, aby letečtí dopravci předávali 
(„dodávali“) údaje jmenné evidence 
cestujících o cestujících definované v čl. 2 
písm. c) a specifikované v příloze v 
rozsahu, v jakém již byly dopravcem 
shromážděny, do databáze vnitrostátní 
složky pro informace o cestujících toho 
členského státu, na jehož území bude 
mezinárodní let přistávat nebo z jehož 
území bude let zahájen. V případech, kdy 
mezinárodní let nese společné označení 
jednoho nebo více leteckých dopravců, 
povinnost předávat z evidence cestujících 
údaje všech cestujících daného letu by měl 
mít letecký dopravce, který let provozuje. 
V případech, kdy let zahrnuje jednu či více 
zastávek na letištích členských států, předá 
letecký dopravce údaje jmenné evidence 
cestujících složkám pro informace o 
cestujících všech dotčených členských 
států.

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
která zajistí, aby letečtí dopravci, kteří již 
shromažďují od svých cestujících údaje 
jmenné evidence cestujících předávali 
(„dodávali“) údaje jmenné evidence 
cestujících o cestujících definované v čl. 2 
písm. c) a specifikované v příloze v 
rozsahu, v jakém byly dopravcem 
shromážděny při obvyklém výkonu 
činnosti, do databáze vnitrostátní složky 
pro informace o cestujících toho členského 
státu, na jehož území bude mezinárodní let 
přistávat nebo z jehož území bude let 
zahájen. V případech, kdy mezinárodní let 
nese společné označení jednoho nebo více 
leteckých dopravců, povinnost předávat z 
evidence cestujících údaje všech 
cestujících daného letu by měl mít letecký 
dopravce, který let provozuje. V případech, 
kdy let zahrnuje jednu či více zastávek na 
letištích členských států, předá letecký 
dopravce údaje jmenné evidence 
cestujících výhradně složce pro informace 
o cestujících státu konečného určení.

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Véronique Mathieu



AM\897635CS.doc 65/170 PE486.159v01-00

CS

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
která zajistí, aby letečtí dopravci předávali 
(„dodávali“) údaje jmenné evidence 
cestujících o cestujících definované v čl. 2 
písm. c) a specifikované v příloze v 
rozsahu, v jakém již byly dopravcem 
shromážděny, do databáze vnitrostátní 
složky pro informace o cestujících toho 
členského státu, na jehož území bude 
mezinárodní let přistávat nebo z jehož 
území bude let zahájen. V případech, kdy 
mezinárodní let nese společné označení 
jednoho nebo více leteckých dopravců, 
povinnost předávat z evidence cestujících 
údaje všech cestujících daného letu by 
měl mít letecký dopravce, který let 
provozuje. V případech, kdy let zahrnuje 
jednu či více zastávek na letištích 
členských států, předá letecký dopravce 
údaje jmenné evidence cestujících 
složkám pro informace o cestujících všech 
dotčených členských států.

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
která zajistí, aby letečtí dopravci předávali 
(„dodávali“) údaje jmenné evidence 
cestujících o cestujících definované v čl. 2 
písm. c) a specifikované v příloze v 
rozsahu, v jakém již byly dopravcem 
shromážděny, do databáze vnitrostátní 
složky pro informace o cestujících toho 
členského státu, na jehož území bude let 
uvnitř Unie nebo let mimo Unii přistávat 
nebo z jehož území bude let zahájen. 

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyplývá ze zahrnutí všech letů uvnitř Unie do oblasti působnosti 
směrnice. Termíny „let uvnitř Unie“ a „let mimo Unii“ lépe vyhovují než 
„mezinárodní/vnitřní lety“ odvozené od Schengenského hraničního kodexu, který není 
uzpůsoben pro směrnici, jež se uplatní na celém území Evropské unie.

Pozměňovací návrh 308
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy nebudou požadovat, aby 
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letečtí dopravci shromažďovali takové 
údaje jmenné evidence cestujících, které 
letečtí dopravci již shromažďují. Letečtí 
dopravci nesmí předávat jiné údaje 
jmenné evidence cestujících, než údaje 
stanovené v čl. 2 písm. c) a určené 
v příloze. Pokud letečtí dopravci přijali 
veškerá přiměřená opatření zajišťující 
přesnost a správnost údajů 
shromážděných od cestujících, 
neodpovídají za jejich přesnost a úplnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy nebudou požadovat, aby 
letečtí dopravci shromažďovali takové 
údaje jmenné evidence cestujících, které 
již shromažďují. Letečtí dopravci nesmí 
předávat jiné údaje jmenné evidence 
cestujících, než údaje stanovené v čl. 2 
písm. c) a určené v příloze. Letečtí 
dopravci přijmou veškerá přiměřená 
opatření zajišťující přesnost a správnost 
údajů shromážděných od cestujících. 
Pokud je zjištěno, že tak neučinili, mohou 
nést zodpovědnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Véronique Mathieu

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V případech, kdy mezinárodní let nese 
společné označení jednoho nebo více 
leteckých dopravců, měl by letecký 
dopravce, který provozuje let se všemi 
cestujícími, mít povinnost předávat 
z evidence cestujících údaje všech 
cestujících daného letu. Zahrnuje-li let 
Společenství mimo Unii jedno nebo více 
mezipřistání na různých letištích 
členských států, předají dopravci údaje 
jmenné evidence cestujících všech 
cestujících složkám pro informace o 
cestujících všech dotčených členských 
států. Totéž bude platit v případě, že let 
uvnitř Unie zahrnuje jedno nebo více 
mezipřistání na různých letištích 
členských států.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh objasňuje způsoby předávání údajů jmenné evidence cestujících 
v případě několika dopravců nebo v případě, že let zahrnuje mezipřistání.

Pozměňovací návrh 311
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Letečtí dopravci tyto údaje jmenné 
evidence cestujících předávají elektronicky 
za použití společných protokolů a 
podporovaných datových formátů přijatých 
postupem podle článků 13 a 14 nebo, v 
případě technické poruchy, jakýmikoliv 
jinými vhodnými prostředky zajišťujícími 
odpovídající úroveň bezpečnosti:

2. Letečtí dopravci tyto údaje jmenné 
evidence cestujících předávají elektronicky 
za použití společných protokolů a 
podporovaných datových formátů přijatých 
postupem podle článků 13 a 14 nebo, v 
případě technické poruchy leteckých 
dopravců, jakýmikoliv jinými vhodnými 
prostředky zajišťujícími odpovídající 
úroveň bezpečnosti:
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Or. en

Pozměňovací návrh 312
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Letečtí dopravci tyto údaje jmenné 
evidence cestujících předávají elektronicky
za použití společných protokolů a 
podporovaných datových formátů přijatých 
postupem podle článků 13 a 14 nebo, v 
případě technické poruchy, jakýmikoliv 
jinými vhodnými prostředky zajišťujícími 
odpovídající úroveň bezpečnosti:

2. Letečtí dopravci tyto údaje jmenné 
evidence cestujících předávají 
zabezpečenými elektronickými prostředky
za použití společných protokolů a 
podporovaných datových formátů přijatých 
postupem podle článků 13 a 14 nebo, v 
případě technické poruchy, jakýmikoliv 
jinými vhodnými prostředky zajišťujícími 
odpovídající úroveň bezpečnosti:

Or. ro

Pozměňovací návrh 313
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Letečtí dopravci tyto údaje jmenné 
evidence cestujících předávají elektronicky 
za použití společných protokolů a 
podporovaných datových formátů přijatých 
postupem podle článků 13 a 14 nebo, v 
případě technické poruchy, jakýmikoliv 
jinými vhodnými prostředky zajišťujícími 
odpovídající úroveň bezpečnosti:

2. Letečtí dopravci tyto údaje jmenné 
evidence cestujících předávají elektronicky 
za použití společných protokolů a 
podporovaných datových formátů přijatých 
postupem podle článků 13 a 14 nebo, v 
případě technické poruchy leteckých 
dopravců, jakýmikoliv jinými vhodnými 
prostředky zajišťujícími odpovídající 
úroveň bezpečnosti:

Or. en
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Pozměňovací návrh 314
Véronique Mathieu

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Letečtí dopravci tyto údaje jmenné 
evidence cestujících předávají elektronicky 
za použití společných protokolů a 
podporovaných datových formátů přijatých 
postupem podle článků 13 a 14 nebo, v 
případě technické poruchy, jakýmikoliv 
jinými vhodnými prostředky zajišťujícími 
odpovídající úroveň bezpečnosti:

2. Letečtí dopravci tyto údaje jmenné 
evidence cestujících předávají elektronicky 
za použití společných protokolů a 
podporovaných datových formátů přijatých 
postupem podle článků 13 a 14 nebo, v 
případě technické poruchy, jakýmikoliv 
jinými vhodnými prostředky zajišťujícími 
odpovídající úroveň bezpečnosti s ohledem 
na předpisy ICAO:

Or. fr

Odůvodnění

Aby byla zajištěna určitá úroveň soudržnosti s mezinárodními předpisy, je nezbytné upřesnit, 
že protokoly a formát, které budou používány, se budou držet doporučení uznávaných na 
mezinárodní úrovni.

Pozměňovací návrh 315
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Letečtí dopravci tyto údaje jmenné 
evidence cestujících předávají elektronicky 
za použití společných protokolů a 
podporovaných datových formátů přijatých 
postupem podle článků 13 a 14 nebo, v 
případě technické poruchy, jakýmikoliv 
jinými vhodnými prostředky zajišťujícími 
odpovídající úroveň bezpečnosti:

2. Letečtí dopravci tyto údaje jmenné 
evidence cestujících na cílených 
mezinárodních letech předávají 
elektronicky za použití společných 
protokolů a podporovaných datových 
formátů přijatých postupem podle článků 
13 a 14 nebo, v případě technické poruchy, 
jakýmikoliv jinými vhodnými prostředky 
zajišťujícími odpovídající úroveň 
bezpečnosti:

Or. en
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Pozměňovací návrh 316
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) 24 až 48 hodin před plánovaným časem 
odletu

a) jednou, 24 až 48 hodin před 
plánovaným časem odletu;

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) bezprostředně po uzavření letu, to 
znamená bezprostředně po nástupu 
cestujících na palubu letadla připraveného 
k odletu, kdy již není možné, aby na 
palubu nastoupili další cestující.

b) jednou, bezprostředně po uzavření letu, 
to znamená bezprostředně po nástupu 
cestujících na palubu letadla připraveného 
k odletu, kdy již není možné, aby na
palubu nastoupili další cestující.

Or. en

Pozměňovací návrh 318
Tanja Fajon

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud let neodstartuje v důsledku vyšší 
síly a zrušení cesty, musí být údaje jmenné 
evidence cestujících, které byly předány 
složce pro informace o cestujících, 
vymazány. 
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Or. en

Pozměňovací návrh 319
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou leteckým 
dopravcům umožnit, aby předání údajů 
uvedené v odst. 2 písm. b) omezili na 
aktualizaci předání uvedeného v odst. 2 
písm. a).

3. Členské státy umožní leteckým 
dopravcům, aby předání údajů uvedené v 
odst. 2 písm. b) omezili na aktualizaci 
předání uvedeného v odst. 2 písm. a).

Or. en

Pozměňovací návrh 320
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou leteckým 
dopravcům umožnit, aby předání údajů 
uvedené v odst. 2 písm. b) omezili na 
aktualizaci předání uvedeného v odst. 2 
písm. a).

3. Složka pro informace o cestujících 
může leteckým dopravcům umožnit, aby 
předání údajů uvedené v odst. 2 písm. b) 
omezili na aktualizaci předání uvedeného v 
odst. 2 písm. a).

Or. de

Pozměňovací návrh 321
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou leteckým 
dopravcům umožnit, aby předání údajů 
uvedené v odst. 2 písm. b) omezili na 
aktualizaci předání uvedeného v odst. 2 
písm. a).

3. Členské státy umožní leteckým 
dopravcům, aby předání údajů uvedené v 
odst. 2 písm. b) omezili na aktualizaci 
předání uvedeného v odst. 2 písm. a).

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V jednotlivých případech, na žádost 
složky pro informace o cestujících v 
souladu s vnitrostátními právními předpisy 
předají letečtí dopravci údaje ze jmenné 
evidence cestujících tam, kde je časnější 
přístup, než je přístup zmíněný v odst. 2 
písm. a), nezbytný pro reakci na zvláštní a
skutečnou hrozbu spojenou s teroristickými 
trestnými činy nebo závažnou trestnou 
činností.

4. V jednotlivých případech, na žádost 
složky pro informace o cestujících v 
souladu s vnitrostátními právními předpisy 
a na základě předchozího schválení 
soudem předají letečtí dopravci údaje ze 
jmenné evidence cestujících tam, kde je 
časnější přístup, než je přístup zmíněný v 
odst. 2 písm. a), nezbytný pro reakci na 
zvláštní, skutečnou a bezprostřední hrozbu 
spojenou s teroristickými trestnými činy 
nebo závažnou nadnárodní trestnou 
činností.

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

4. V jednotlivých případech, na žádost 
složky pro informace o cestujících v 

4. V jednotlivých případech na žádost 
příslušného orgánu daného členského
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souladu s vnitrostátními právními předpisy 
předají letečtí dopravci údaje ze jmenné 
evidence cestujících tam, kde je časnější 
přístup, než je přístup zmíněný v odst. 2 
písm. a), nezbytný pro reakci na zvláštní a 
skutečnou hrozbu spojenou s teroristickými 
trestnými činy nebo závažnou trestnou 
činností.

státu a po posouzení členského státu v 
souladu s vnitrostátními právními předpisy 
předají letečtí dopravci složce pro 
informace o cestujících údaje ze jmenné 
evidence cestujících tam, kde je časnější 
přístup, než je přístup zmíněný v odst. 2 
písm. a), nezbytný pro reakci na zvláštní a 
skutečnou hrozbu spojenou s teroristickými 
trestnými činy nebo závažnou trestnou 
činností.

Or. de

Pozměňovací návrh 324
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V jednotlivých případech, na žádost 
složky pro informace o cestujících v 
souladu s vnitrostátními právními předpisy 
předají letečtí dopravci údaje ze jmenné 
evidence cestujících tam, kde je časnější 
přístup, než je přístup zmíněný v odst. 2 
písm. a), nezbytný pro reakci na zvláštní a 
skutečnou hrozbu spojenou s teroristickými 
trestnými činy nebo závažnou trestnou 
činností.

4. V jednotlivých případech, na žádost 
složky pro informace o cestujících v 
souladu s vnitrostátními právními předpisy 
předají letečtí dopravci údaje ze jmenné 
evidence cestujících tam, kde je časnější 
přístup, než je přístup zmíněný v odst. 2 
písm. a), nezbytný pro reakci na zvláštní a 
skutečnou hrozbu spojenou s teroristickými 
trestnými činy nebo závažnou nadnárodní 
trestnou činností.
(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text.)

Or. en

Pozměňovací návrh 325
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V jednotlivých případech, na žádost 
složky pro informace o cestujících v 
souladu s vnitrostátními právními předpisy 
předají letečtí dopravci údaje ze jmenné 
evidence cestujících tam, kde je časnější 
přístup, než je přístup zmíněný v odst. 2 
písm. a), nezbytný pro reakci na zvláštní a 
skutečnou hrozbu spojenou s teroristickými 
trestnými činy nebo závažnou trestnou 
činností.

4. V jednotlivých případech, na žádost 
složky pro informace o cestujících v 
souladu s vnitrostátními právními předpisy 
předají letečtí dopravci údaje ze jmenné 
evidence cestujících tam, kde je časnější 
přístup, než je přístup zmíněný v odst. 2 
písm. a), nezbytný pro reakci na zvláštní a 
skutečnou hrozbu spojenou s teroristickými 
trestnými činy.

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V jednotlivých případech, na žádost 
složky pro informace o cestujících v 
souladu s vnitrostátními právními předpisy 
předají letečtí dopravci údaje ze jmenné 
evidence cestujících tam, kde je časnější 
přístup, než je přístup zmíněný v odst. 2 
písm. a), nezbytný pro reakci na zvláštní a 
skutečnou hrozbu spojenou s teroristickými 
trestnými činy nebo závažnou trestnou 
činností.

4. V jednotlivých případech, na žádost 
složky pro informace o cestujících v 
souladu s vnitrostátními právními předpisy 
předají letečtí dopravci údaje ze jmenné 
evidence cestujících tam, kde je časnější 
přístup, než je přístup zmíněný v odst. 2 
písm. a), nezbytný pro reakci na zvláštní a 
skutečnou hrozbu spojenou s teroristickými 
trestnými činy nebo závažnou nadnárodní 
trestnou činností.

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Článek 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7 vypouští se
Výměna informací

1. Členské státy zajistí, aby u osob 
identifikovaných složkou pro informace o 
cestujících v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. 
a) a b) byl výsledek zpracování údajů 
jmenné evidence cestujících předán 
uvedenou složkou pro informace o 
cestujících složkám pro informace o 
cestujících ostatních členských států 
pouze v případech, kdy tato složka 
považuje předání za nezbytné v rámci 
prevence, odhalování, vyšetřování nebo 
stíhání teroristických trestných činů nebo 
závažné trestné činnosti. Složky pro 
informace o cestujících přijímajících 
členských států předávají tyto údaje 
jmenné evidence cestujících nebo výsledek 
jejich zpracování svým příslušným 
orgánům. 
2. Složka pro informace o cestujících 
členského státu má právo požádat v 
případě nutnosti složku pro informace o 
cestujících jakéhokoliv jiného členského 
státu, aby jí poskytla údaje jmenné 
evidence cestujících, které dožádaná 
složka uchovává v databázi podle čl. 9 
odst. 1, a popřípadě rovněž výsledek 
zpracování těchto údajů. Žádost o tyto 
údaje může vycházet z jakéhokoliv prvku 
údajů nebo z jejich kombinace, jak v 
daném případě uzná za vhodné dožadující 
složka za účelem prevence, odhalování, 
vyšetřování nebo stíhání teroristických 
trestných činů a závažné trestné činnosti. 
Složky pro informace o cestujících 
poskytnou požadované údaje jmenné 
evidence cestujících co možná nejdříve a 
rovněž poskytnou výsledek jejich 
zpracování, pokud již byl připraven podle 
čl. 4 odst. 2 písm. a) a b).
3. Složka pro informace o cestujících 
členského státu má právo požádat v 
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případě nutnosti složku pro informace o 
cestujících jakéhokoliv jiného členského 
státu, aby jí poskytla údaje jmenné 
evidence cestujících, které dožádaná 
složka uchovává v databázi podle čl. 9 
odst. 2, a popřípadě rovněž výsledek 
zpracování těchto údajů. Složka pro 
informace o cestujících může požádat o 
přístup ke konkrétním údajům jmenné 
evidence cestujících uchovávaným 
složkou pro informace o cestujících jiného 
členského státu v plné formě, bez 
maskování, pouze za výjimečných 
okolností v reakci na konkrétní hrozbu 
nebo v rámci konkrétního vyšetřování 
nebo stíhání souvisejících teroristických 
činů nebo závažné trestné činnosti.
4. Pouze v těch případech, kdy je to 
nezbytné pro prevenci bezprostředního a 
závažného ohrožení veřejné bezpečnosti 
smí příslušné orgány členského státu 
požádat složku pro informace o 
cestujících jakéhokoliv jiné členského 
státu přímo o poskytnutí údajů jmenné 
evidence cestujících, které jsou 
uchovávány v její databázi v souladu s čl. 
9 odst. 1 a 2. Tyto žádosti se týkají 
konkrétního vyšetřování nebo stíhání 
teroristických trestných činů nebo závažné 
trestné činnosti a musí být zdůvodněné. 
Složky pro informace o cestujících vyřizují 
tyto žádosti přednostně. Ve všech dalších 
případech příslušné orgány podávají 
žádosti prostřednictvím složky pro 
informace cestujících svého vlastního 
členského státu.
5. Výjimečně, je-li včasný přístup nezbytný 
zájmu reakce na konkrétní a skutečnou 
hrozbu související s teroristickými 
trestnými činy a závažné trestné činnosti, 
má složka pro informace o cestujících 
členského státu právo požadovat, aby jí 
složka pro informace o cestujících jiného 
členského státu poskytla údaje jmenné 
evidence cestujících o letech, které 
kdykoliv přistávají na území nebo odlétají 
z území tohoto státu.
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6. Výměna informací podle tohoto článku 
může probíhat s použitím jakýchkoliv 
stávajících kanálů mezinárodní 
spolupráce donucovacích orgánů. Pro 
žádosti o informace a jejich výměnu se 
používá jazyk užívaný pro využitý kanál. 
Při oznamování podle čl. 3 odst. 3 členské 
státy informují Komisi o náležitostech 
kontaktních adres, kam mohou být žádosti 
v naléhavých případech zasílány. Komise 
obdržená oznámení sdělí členským 
státům.

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby u osob 
identifikovaných složkou pro informace o 
cestujících v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. a) 
a b) byl výsledek zpracování údajů jmenné 
evidence cestujících předán uvedenou 
složkou pro informace o cestujících 
složkám pro informace o cestujících 
ostatních členských států pouze v 
případech, kdy tato složka považuje 
předání za nezbytné v rámci prevence, 
odhalování, vyšetřování nebo stíhání 
teroristických trestných činů nebo závažné 
trestné činnosti. Složky pro informace o 
cestujících přijímajících členských států 
předávají tyto údaje jmenné evidence 
cestujících nebo výsledek jejich zpracování 
svým příslušným orgánům.

1. Členské státy zajistí, aby u osob 
identifikovaných složkou pro informace o 
cestujících v souladu s čl. 4 odst. 2 byl 
výsledek zpracování údajů jmenné 
evidence cestujících předán uvedenou 
složkou pro informace o cestujících 
složkám pro informace o cestujících 
ostatních členských států pouze v 
případech, kdy tato složka považuje 
předání za nezbytné v rámci prevence, 
odhalování, vyšetřování nebo stíhání 
teroristických trestných činů nebo závažné 
nadnárodní trestné činnosti. Složky pro 
informace o cestujících přijímajících 
členských států předávají tyto údaje 
jmenné evidence cestujících nebo výsledek 
jejich zpracování svým příslušným 
orgánům.

Or. en
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Pozměňovací návrh 329
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby u osob 
identifikovaných složkou pro informace 
o cestujících v souladu s čl. 4 odst. 2 
písm. a) a b) byl výsledek zpracování 
údajů jmenné evidence cestujících předán 
uvedenou složkou pro informace 
o cestujících složkám pro informace 
o cestujících ostatních členských států
pouze v případech, kdy tato složka 
považuje předání za nezbytné v rámci 
prevence, odhalování, vyšetřování nebo 
stíhání teroristických trestných činů nebo 
závažné trestné činnosti. Složky pro 
informace o cestujících přijímajících 
členských států předávají tyto údaje 
jmenné evidence cestujících nebo výsledek 
jejich zpracování svým příslušným 
orgánům.

1. Výsledek zpracování údajů jmenné 
evidence cestujících u osob 
identifikovaných složkou pro informace 
o cestujících v souladu s čl. 4 odst. 2 
písm. a) a b) předá uvedená složka pro 
informace o cestujících dotyčným 
příslušným orgánům členského státu
pouze v případech, kdy tato složka dojde 
k závěru, že předání je nezbytné v rámci 
prevence, odhalování, vyšetřování nebo 
stíhání teroristických trestných činů nebo 
závažné trestné činnosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 330
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby u osob 
identifikovaných složkou pro informace o 
cestujících v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. a) 
a b) byl výsledek zpracování údajů jmenné 
evidence cestujících předán uvedenou 
složkou pro informace o cestujících 
složkám pro informace o cestujících 
ostatních členských států pouze v 
případech, kdy tato složka považuje 

1. Členské státy zajistí, aby u osob 
identifikovaných složkou pro informace o 
cestujících v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. a) 
a b) byl výsledek zpracování údajů jmenné 
evidence cestujících předán uvedenou 
složkou pro informace o cestujících 
složkám pro informace o cestujících 
ostatních členských států pouze v 
případech, kdy tato složka považuje 
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předání za nezbytné v rámci prevence, 
odhalování, vyšetřování nebo stíhání 
teroristických trestných činů nebo závažné 
trestné činnosti. Složky pro informace o 
cestujících přijímajících členských států 
předávají tyto údaje jmenné evidence 
cestujících nebo výsledek jejich zpracování 
svým příslušným orgánům.

předání za nezbytné v rámci prevence, 
odhalování, vyšetřování nebo stíhání 
teroristických trestných činů. Složky pro 
informace o cestujících přijímajících 
členských států předávají tyto údaje 
jmenné evidence cestujících nebo výsledek 
jejich zpracování svým příslušným 
orgánům.

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby u osob 
identifikovaných složkou pro informace o 
cestujících v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. a) 
a b) byl výsledek zpracování údajů jmenné 
evidence cestujících předán uvedenou 
složkou pro informace o cestujících 
složkám pro informace o cestujících 
ostatních členských států pouze v 
případech, kdy tato složka považuje 
předání za nezbytné v rámci prevence, 
odhalování, vyšetřování nebo stíhání 
teroristických trestných činů nebo závažné 
trestné činnosti. Složky pro informace o 
cestujících přijímajících členských států 
předávají tyto údaje jmenné evidence 
cestujících nebo výsledek jejich zpracování 
svým příslušným orgánům.

1. Členské státy zajistí, aby u osob
identifikovaných složkou pro informace o 
cestujících v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. b) 
byl výsledek zpracování údajů jmenné 
evidence cestujících předán uvedenou 
složkou pro informace o cestujících 
složkám pro informace o cestujících 
ostatních členských států pouze v 
případech, kdy tato složka považuje 
předání za nezbytné v rámci prevence, 
odhalování, vyšetřování nebo stíhání 
teroristických trestných činů nebo závažné 
nadnárodní trestné činnosti. Toto 
předávání se přísně omezí na údaje 
nezbytné v konkrétním případě pro 
prevenci, odhalování, vyšetřování nebo 
stíhání teroristických trestných činů nebo 
závažné nadnárodní trestné činnosti a 
bude odůvodněno písemně. Složky pro 
informace o cestujících přijímajících 
členských států předávají tyto údaje 
jmenné evidence cestujících nebo výsledek 
jejich zpracování svým příslušným 
orgánům.

Or. en
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Odůvodnění

Osobní údaje všech leteckých cestujících by neměly být běžně vyměňovány. Předávání by se 
mělo přísně omezit na údaje nezbytné pro prevenci, odhalování, vyšetřování nebo stíhání 
teroristických trestných činů v konkrétních případech a mělo by být odůvodněno písemně, aby 
bylo možné provést ověření.

Pozměňovací návrh 332
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby u osob 
identifikovaných složkou pro informace o 
cestujících v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. a) 
a b) byl výsledek zpracování údajů jmenné 
evidence cestujících předán uvedenou 
složkou pro informace o cestujících 
složkám pro informace o cestujících 
ostatních členských států pouze v 
případech, kdy tato složka považuje 
předání za nezbytné v rámci prevence, 
odhalování, vyšetřování nebo stíhání 
teroristických trestných činů nebo závažné 
trestné činnosti. Složky pro informace o 
cestujících přijímajících členských států 
předávají tyto údaje jmenné evidence 
cestujících nebo výsledek jejich zpracování 
svým příslušným orgánům.

1. Členské státy zajistí, aby u osob 
identifikovaných složkou pro informace o 
cestujících v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. b) 
byl výsledek zpracování údajů jmenné 
evidence cestujících předán uvedenou 
složkou pro informace o cestujících 
složkám pro informace o cestujících 
ostatních členských států pouze v 
případech, kdy tato složka považuje 
předání za nezbytné v rámci prevence, 
odhalování, vyšetřování nebo stíhání 
teroristických trestných činů nebo závažné 
nadnárodní trestné činnosti.

Toto předávání se přísně omezí na údaje 
nezbytné pro prevenci, vyšetřování nebo 
stíhání teroristických trestných činů nebo 
závažné nadnárodní trestné činnosti 
v konkrétních případech a bude 
odůvodněno písemně. Složky pro 
informace o cestujících přijímajících 
členských států předávají tyto údaje 
jmenné evidence cestujících nebo výsledek 
jejich zpracování svým příslušným 
orgánům.

Or. en
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Pozměňovací návrh 333
Hubert Pirker, Frank Engel

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby u osob 
identifikovaných složkou pro informace 
o cestujících v souladu s čl. 4 odst. 2 
písm. a) a b) byl výsledek zpracování 
údajů jmenné evidence cestujících předán 
uvedenou složkou pro informace 
o cestujících složkám pro informace 
o cestujících ostatních členských států 
pouze v případech, kdy tato složka 
považuje předání za nezbytné v rámci 
prevence, odhalování, vyšetřování nebo 
stíhání teroristických trestných činů nebo 
závažné trestné činnosti. Složky pro 
informace o cestujících přijímajících 
členských států předávají tyto údaje 
jmenné evidence cestujících nebo výsledek 
jejich zpracování svým příslušným 
orgánům.

1. Výsledek zpracování údajů jmenné 
evidence cestujících u osob 
identifikovaných složkou pro informace 
o cestujících v souladu s čl. 4 odst. 2 
písm. a) a b) předá uvedená složka pro 
informace o cestujících složkám pro 
informace o cestujících ostatních členských 
států a Europolu, pokud jsou splněny 
předpoklady stanovené rozhodnutí Rady 
2009/371/SVV ze dne 6. dubna 2009, a bez 
ohledu na to, zda Europol slouží jako 
složka podle článku 3, a pouze 
v případech, kdy první složka dojde 
k závěru, že předání je nezbytné v rámci 
prevence, odhalování, vyšetřování nebo 
stíhání teroristických trestných činů nebo 
závažné trestné činnosti. Složky pro 
informace o cestujících přijímajících 
členských států předávají tyto údaje 
jmenné evidence cestujících nebo výsledek 
jejich zpracování svým příslušným 
orgánům.

Or. de

Odůvodnění

Europol hat zum Ziel, die Mitgliedstaaten bei der Prävention und Bekämpfung von 
organisierter Kriminalität, Terrorismus und anderer Formen schwerer Kriminalität zu 
unterstützen. Um diesem Ziel im Rahmen seiner Zuständigkeiten gemäß dem Beschlusses des 
Rates 2009/371/JI zur Errichtung des Europäischen Polizeiamts nachkommen zu können, 
sollte auch Europol die Ergebnisse der Verarbeitung von PNR-Daten im Sinne dieser 
Richtlinie von der jeweiligen PNR-Zentralstelle zur Verfügung gestellt bekommen, und zwar 
unabhängig davon, ob die Agentur Zentralstelle im Sinne des Art. 3 ist oder nicht.

Pozměňovací návrh 334
Sophia in 't Veld
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Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Složka pro informace o cestujících 
členského státu má právo požádat v 
případě nutnosti složku pro informace o 
cestujících jakéhokoliv jiného členského 
státu, aby jí poskytla údaje jmenné 
evidence cestujících, které dožádaná složka 
uchovává v databázi podle čl. 9 odst. 1, a 
popřípadě rovněž výsledek zpracování 
těchto údajů. Žádost o tyto údaje může 
vycházet z jakéhokoliv prvku údajů nebo z 
jejich kombinace, jak v daném případě 
uzná za vhodné dožadující složka za 
účelem prevence, odhalování, vyšetřování 
nebo stíhání teroristických trestných činů a 
závažné trestné činnosti. Složky pro 
informace o cestujících poskytnou 
požadované údaje jmenné evidence 
cestujících co možná nejdříve a rovněž 
poskytnou výsledek jejich zpracování, 
pokud již byl připraven podle čl. 4 odst. 2 
písm. a) a b).

2. Složka pro informace o cestujících 
členského státu má právo požádat v 
případě nutnosti složku pro informace o 
cestujících jakéhokoliv jiného členského 
státu, aby jí poskytla údaje jmenné 
evidence cestujících, které dožádaná složka 
uchovává v databázi podle čl. 9 odst. 1, a 
popřípadě rovněž výsledek zpracování 
těchto údajů. Žádost o tyto údaje může 
vycházet z jakéhokoliv prvku údajů nebo z 
jejich kombinace, jak v daném případě 
uzná za vhodné dožadující složka za 
účelem vyšetřování nebo stíhání týkajícího 
se teroristických trestných činů a závažné 
nadnárodní trestné činnosti. Složky pro 
informace o cestujících poskytnou 
požadované údaje jmenné evidence 
cestujících co možná nejdříve a rovněž 
poskytnou výsledek jejich zpracování, 
pokud již byl připraven podle čl. 4 odst. 2 
písm. a) a b).

Or. en

Pozměňovací návrh 335
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

2. Složka pro informace o cestujících 
členského státu má právo požádat v 
případě nutnosti složku pro informace o 
cestujících jakéhokoliv jiného členského 
státu, aby jí poskytla údaje jmenné 
evidence cestujících, které dožádaná 
složka uchovává v databázi podle čl. 9 
odst. 1, a popřípadě rovněž výsledek 

2. Příslušné orgány členského státu mají
právo požádat v případě nutnosti složku 
pro informace o cestujících nebo příslušné 
orgány jakéhokoliv jiného členského států, 
které obdržely údaje od složky pro 
informace o cestujících v souladu 
s odstavcem 1, aby jim poskytly výsledek 
zpracování těchto údajů. Žádost o tyto 
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zpracování těchto údajů. Žádost o tyto 
údaje může vycházet z jakéhokoliv prvku 
údajů nebo z jejich kombinace, jak v 
daném případě uzná za vhodné dožadující 
složka za účelem prevence, odhalování, 
vyšetřování nebo stíhání teroristických 
trestných činů a závažné trestné činnosti. 
Složky pro informace o cestujících 
poskytnou požadované údaje jmenné 
evidence cestujících co možná nejdříve 
a rovněž poskytnou výsledek jejich 
zpracování, pokud již byl připraven podle 
čl. 4 odst. 2 písm. a) a b).

údaje může vycházet z jakéhokoliv prvku 
údajů nebo z jejich kombinace, jak 
v daném případě uzná za vhodné 
dožadující orgán za účelem prevence, 
odhalování, vyšetřování nebo stíhání 
teroristických trestných činů a závažné 
nadnárodní trestné činnosti. Výměna těchto 
informací probíhá bez jakéhokoli prodlení
stejně jako poskytnutí výsledku zpracování 
údajů, pokud již byl připraven podle čl. 4 
odst. 2 písm. a) a b).

Or. de

Pozměňovací návrh 336
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Složka pro informace o cestujících 
členského státu má právo požádat v 
případě nutnosti složku pro informace o 
cestujících jakéhokoliv jiného členského 
státu, aby jí poskytla údaje jmenné 
evidence cestujících, které dožádaná složka 
uchovává v databázi podle čl. 9 odst. 1, a 
popřípadě rovněž výsledek zpracování 
těchto údajů. Žádost o tyto údaje může 
vycházet z jakéhokoliv prvku údajů nebo z 
jejich kombinace, jak v daném případě 
uzná za vhodné dožadující složka za 
účelem prevence, odhalování, vyšetřování 
nebo stíhání teroristických trestných činů a 
závažné trestné činnosti. Složky pro 
informace o cestujících poskytnou 
požadované údaje jmenné evidence 
cestujících co možná nejdříve a rovněž 
poskytnou výsledek jejich zpracování, 
pokud již byl připraven podle čl. 4 odst. 2 
písm. a) a b).

2. Složka pro informace o cestujících 
členského státu má právo požádat v 
případě nutnosti složku pro informace o 
cestujících jakéhokoliv jiného členského 
státu, aby jí poskytla údaje jmenné 
evidence cestujících, které dožádaná složka 
uchovává v databázi podle čl. 9 odst. 1, a 
popřípadě rovněž výsledek zpracování 
těchto údajů. Žádost o tyto údaje může 
vycházet z jakéhokoliv prvku údajů nebo z 
jejich kombinace, jak v daném případě 
uzná za vhodné dožadující složka za 
účelem prevence, odhalování, vyšetřování 
nebo stíhání teroristických trestných činů. 
Složky pro informace o cestujících 
poskytnou požadované údaje jmenné 
evidence cestujících co možná nejdříve a 
rovněž poskytnou výsledek jejich 
zpracování, pokud již byl připraven podle 
čl. 4 odst. 2 písm. a) a b).
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Or. en

Pozměňovací návrh 337
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Složka pro informace o cestujících 
členského státu má právo požádat v 
případě nutnosti složku pro informace o 
cestujících jakéhokoliv jiného členského 
státu, aby jí poskytla údaje jmenné 
evidence cestujících, které dožádaná složka 
uchovává v databázi podle čl. 9 odst. 1, a 
popřípadě rovněž výsledek zpracování 
těchto údajů. Žádost o tyto údaje může 
vycházet z jakéhokoliv prvku údajů nebo z 
jejich kombinace, jak v daném případě 
uzná za vhodné dožadující složka za 
účelem prevence, odhalování, vyšetřování 
nebo stíhání teroristických trestných činů a 
závažné trestné činnosti. Složky pro 
informace o cestujících poskytnou 
požadované údaje jmenné evidence 
cestujících co možná nejdříve a rovněž 
poskytnou výsledek jejich zpracování, 
pokud již byl připraven podle čl. 4 odst. 2 
písm. a) a b).

2. Složka pro informace o cestujících 
členského státu má právo požádat v 
případě nutnosti složku pro informace o 
cestujících jakéhokoliv jiného členského 
státu, aby jí poskytla údaje jmenné 
evidence cestujících, které dožádaná složka 
uchovává v databázi podle čl. 9 odst. 1, a 
popřípadě rovněž výsledek zpracování 
těchto údajů. Žádost o tyto údaje musí být 
přísně omezena na údaje nezbytné 
v konkrétním případě. Může vycházet z 
jakéhokoliv prvku údajů nebo z jejich 
kombinace, jak v daném případě uzná za 
vhodné dožadující složka za účelem 
prevence, odhalování, vyšetřování nebo 
stíhání teroristických trestných činů a 
závažné nadnárodní trestné činnosti a 
musí být písemně odůvodněna. Složky pro 
informace o cestujících poskytnou 
požadované údaje jmenné evidence 
cestujících co možná nejdříve a rovněž 
poskytnou výsledek jejich zpracování, 
pokud již byl připraven podle čl. 4 odst. 2 
písm. b).

Or. en

Pozměňovací návrh 338
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Složka pro informace o cestujících 
členského státu má právo požádat v 
případě nutnosti složku pro informace o 
cestujících jakéhokoliv jiného členského 
státu, aby jí poskytla údaje jmenné 
evidence cestujících, které dožádaná složka 
uchovává v databázi podle čl. 9 odst. 1, a 
popřípadě rovněž výsledek zpracování 
těchto údajů. Žádost o tyto údaje může 
vycházet z jakéhokoliv prvku údajů nebo z 
jejich kombinace, jak v daném případě 
uzná za vhodné dožadující složka za 
účelem prevence, odhalování, vyšetřování 
nebo stíhání teroristických trestných činů a 
závažné trestné činnosti. Složky pro 
informace o cestujících poskytnou 
požadované údaje jmenné evidence 
cestujících co možná nejdříve a rovněž 
poskytnou výsledek jejich zpracování, 
pokud již byl připraven podle čl. 4 odst. 2 
písm. a) a b).

2. Složka pro informace o cestujících 
členského státu má právo požádat v 
případě nutnosti složku pro informace o 
cestujících jakéhokoliv jiného členského 
státu, aby jí poskytla údaje jmenné 
evidence cestujících, které dožádaná složka 
uchovává v databázi podle čl. 9 odst. 1, a 
popřípadě rovněž výsledek zpracování 
těchto údajů. Žádost o tyto údaje musí být 
přísně omezena na údaje nezbytné 
v konkrétním případě. Může vycházet z 
jakéhokoliv prvku údajů nebo z jejich 
kombinace, jak v daném případě uzná za 
vhodné dožadující složka za účelem 
prevence, odhalování, vyšetřování nebo 
stíhání teroristických trestných činů a 
závažné nadnárodní trestné činnosti a 
musí být písemně odůvodněna. Složky pro 
informace o cestujících poskytnou 
požadované údaje jmenné evidence 
cestujících co možná nejdříve a rovněž 
poskytnou výsledek jejich zpracování, 
pokud již byl připraven podle čl. 4 odst. 2 
písm. b).

Or. en

Pozměňovací návrh 339
Hubert Pirker, Frank Engel

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

2. Složka pro informace o cestujících 
členského státu má právo požádat v 
případě nutnosti složku pro informace o 
cestujících jakéhokoliv jiného členského 
státu, aby jí poskytla údaje jmenné 
evidence cestujících, které dožádaná složka 
uchovává v databázi podle čl. 9 odst. 1, a 
popřípadě rovněž výsledek zpracování 

2. Složka pro informace o cestujících 
členského státu a zároveň i Europol,
pokud jsou splněny předpoklady 
stanovené usnesením Rady 2009/371/SVV 
ze dne 6. dubna 2009, mají právo požádat 
v případě nutnosti složku pro informace o 
cestujících jakéhokoliv jiného členského 
státu, aby jí poskytla údaje jmenné
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těchto údajů. Žádost o tyto údaje může 
vycházet z jakéhokoliv prvku údajů nebo z 
jejich kombinace, jak v daném případě 
uzná za vhodné dožadující složka za 
účelem prevence, odhalování, vyšetřování 
nebo stíhání teroristických trestných činů a 
závažné trestné činnosti. Složky pro 
informace o cestujících poskytnou 
požadované údaje jmenné evidence 
cestujících co možná nejdříve a rovněž 
poskytnou výsledek jejich zpracování, 
pokud již byl připraven podle čl. 4 odst. 2 
písm. a) a b).

evidence cestujících, které dožádaná složka 
uchovává v databázi podle čl. 9 odst. 1, a 
popřípadě rovněž výsledek zpracování 
těchto údajů. Žádost o tyto údaje může 
vycházet z jakéhokoliv prvku údajů nebo 
z jejich kombinace, jak v daném případě 
uzná za vhodné dožadující složka za 
účelem prevence, odhalování, vyšetřování 
nebo stíhání teroristických trestných činů 
a závažné nadnárodní trestné činnosti. 
Složky pro informace o cestujících 
poskytnou požadované údaje jmenné 
evidence cestujících co možná nejdříve 
a rovněž poskytnou výsledek jejich 
zpracování, pokud již byl připraven podle 
čl. 4 odst. 2 písm. a) a b).

Or. de

Pozměňovací návrh 340
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Složka pro informace o cestujících 
členského státu má právo požádat v 
případě nutnosti složku pro informace o 
cestujících jakéhokoliv jiného členského 
státu, aby jí poskytla údaje jmenné 
evidence cestujících, které dožádaná složka 
uchovává v databázi podle čl. 9 odst. 2, a 
popřípadě rovněž výsledek zpracování 
těchto údajů. Složka pro informace o 
cestujících může požádat o přístup ke 
konkrétním údajům jmenné evidence 
cestujících uchovávaným složkou pro 
informace o cestujících jiného členského 
státu v plné formě, bez maskování, pouze 
za výjimečných okolností v reakci na 
konkrétní hrozbu nebo v rámci konkrétního 
vyšetřování nebo stíhání souvisejících 
teroristických činů nebo závažné trestné 

3. Složka pro informace o cestujících 
členského státu má právo požádat v 
případě nutnosti složku pro informace o 
cestujících jakéhokoliv jiného členského 
státu, aby jí poskytla údaje jmenné
evidence cestujících, které dožádaná složka 
uchovává v databázi podle čl. 9 odst. 2, a 
popřípadě rovněž výsledek zpracování 
těchto údajů. Složka pro informace o 
cestujících může požádat o přístup ke 
konkrétním údajům jmenné evidence 
cestujících uchovávaným složkou pro 
informace o cestujících jiného členského 
státu v plné formě, bez maskování, pouze 
za výjimečných okolností v reakci na 
konkrétní hrozbu nebo v rámci konkrétního 
vyšetřování nebo stíhání souvisejících 
teroristických činů nebo závažné 
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činnosti. nadnárodní trestné činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 341
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

3. Složka pro informace o cestujících
členského státu má právo požádat v 
případě nutnosti složku pro informace o 
cestujících jakéhokoliv jiného členského 
státu, aby jí poskytla údaje jmenné 
evidence cestujících, které dožádaná 
složka uchovává v databázi podle čl. 9 
odst. 2, a popřípadě rovněž výsledek
zpracování těchto údajů. Složka pro 
informace o cestujících může požádat o 
přístup ke konkrétním údajům jmenné 
evidence cestujících uchovávaným složkou 
pro informace o cestujících jiného 
členského státu v plné formě, bez 
maskování, pouze za výjimečných 
okolností v reakci na konkrétní hrozbu 
nebo v rámci konkrétního vyšetřování nebo 
stíhání souvisejících teroristických činů 
nebo závažné trestné činnosti.

3. Příslušné orgány členského státu mají
právo požádat v případě nutnosti příslušné 
orgány jakéhokoliv jiného členského státu 
o poskytnutí výsledku zpracování údajů 
předaných složkou pro informace o 
cestujících podle čl. 9 odst. 2. Příslušné 
orgány mohou požádat o přístup ke 
konkrétním údajům jmenné evidence 
cestujících uchovávaným složkou pro 
informace o cestujících v plné formě, bez 
maskování, pouze za výjimečných 
okolností v reakci na konkrétní hrozbu 
nebo v rámci konkrétního vyšetřování nebo 
stíhání souvisejících teroristických činů 
nebo závažné trestné činnosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 342
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Složka pro informace o cestujících 
členského státu má právo požádat v 

3. Složka pro informace o cestujících 
členského státu má právo požádat v 
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případě nutnosti složku pro informace o 
cestujících jakéhokoliv jiného členského 
státu, aby jí poskytla údaje jmenné 
evidence cestujících, které dožádaná složka 
uchovává v databázi podle čl. 9 odst. 2, a 
popřípadě rovněž výsledek zpracování 
těchto údajů. Složka pro informace o 
cestujících může požádat o přístup ke 
konkrétním údajům jmenné evidence 
cestujících uchovávaným složkou pro 
informace o cestujících jiného členského 
státu v plné formě, bez maskování, pouze 
za výjimečných okolností v reakci na 
konkrétní hrozbu nebo v rámci konkrétního 
vyšetřování nebo stíhání souvisejících 
teroristických činů nebo závažné trestné 
činnosti.

případě nutnosti složku pro informace o 
cestujících jakéhokoliv jiného členského 
státu, aby jí poskytla údaje jmenné 
evidence cestujících, které dožádaná složka 
uchovává v databázi podle čl. 9 odst. 2, a 
popřípadě rovněž výsledek zpracování 
těchto údajů. Složka pro informace o 
cestujících může požádat o přístup ke 
konkrétním údajům jmenné evidence 
cestujících uchovávaným složkou pro 
informace o cestujících jiného členského 
státu v plné formě, bez maskování, pouze 
za výjimečných okolností v reakci na 
konkrétní hrozbu nebo v rámci konkrétního 
vyšetřování nebo stíhání souvisejících 
teroristických činů.

Or. en

Pozměňovací návrh 343
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Složka pro informace o cestujících 
členského státu má právo požádat v 
případě nutnosti složku pro informace o 
cestujících jakéhokoliv jiného členského 
státu, aby jí poskytla údaje jmenné 
evidence cestujících, které dožádaná složka 
uchovává v databázi podle čl. 9 odst. 2, a 
popřípadě rovněž výsledek zpracování 
těchto údajů. Složka pro informace o 
cestujících může požádat o přístup ke 
konkrétním údajům jmenné evidence 
cestujících uchovávaným složkou pro 
informace o cestujících jiného členského 
státu v plné formě, bez maskování, pouze 
za výjimečných okolností v reakci na 
konkrétní hrozbu nebo v rámci konkrétního 
vyšetřování nebo stíhání souvisejících 
teroristických činů nebo závažné trestné 

3. Složka pro informace o cestujících 
členského státu má právo požádat v 
případě nutnosti složku pro informace o 
cestujících jakéhokoliv jiného členského 
státu, aby jí poskytla údaje jmenné 
evidence cestujících, které dožádaná složka 
uchovává v databázi podle čl. 9 odst. 2, a 
popřípadě rovněž výsledek zpracování 
těchto údajů. Složka pro informace o 
cestujících může požádat o přístup ke 
konkrétním údajům jmenné evidence 
cestujících uchovávaným složkou pro 
informace o cestujících jiného členského 
státu v plné formě, bez maskování, pouze 
za výjimečných okolností v reakci na 
konkrétní hrozbu nebo v rámci konkrétního 
vyšetřování nebo stíhání souvisejících 
teroristických činů nebo závažné 



AM\897635CS.doc 89/170 PE486.159v01-00

CS

činnosti. nadnárodní trestné činnosti. Tato žádost 
musí být písemně odůvodněna.

Or. en

Pozměňovací návrh 344
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Složka pro informace o cestujících 
členského státu má právo požádat v 
případě nutnosti složku pro informace o 
cestujících jakéhokoliv jiného členského 
státu, aby jí poskytla údaje jmenné 
evidence cestujících, které dožádaná složka 
uchovává v databázi podle čl. 9 odst. 2, a 
popřípadě rovněž výsledek zpracování 
těchto údajů. Složka pro informace o
cestujících může požádat o přístup ke 
konkrétním údajům jmenné evidence 
cestujících uchovávaným složkou pro 
informace o cestujících jiného členského 
státu v plné formě, bez maskování, pouze 
za výjimečných okolností v reakci na 
konkrétní hrozbu nebo v rámci konkrétního 
vyšetřování nebo stíhání souvisejících 
teroristických činů nebo závažné trestné 
činnosti.

3. Složka pro informace o cestujících 
členského státu má právo požádat v 
případě nutnosti složku pro informace o 
cestujících jakéhokoliv jiného členského 
státu, aby jí poskytla údaje jmenné 
evidence cestujících, které dožádaná složka 
uchovává v databázi podle čl. 9 odst. 2, a 
popřípadě rovněž výsledek zpracování 
těchto údajů. Složka pro informace o 
cestujících může požádat o přístup ke 
konkrétním údajům jmenné evidence 
cestujících uchovávaným složkou pro 
informace o cestujících jiného členského 
státu v plné formě, bez maskování, pouze 
za výjimečných okolností v reakci na 
konkrétní hrozbu nebo v rámci konkrétního 
vyšetřování nebo stíhání souvisejících 
teroristických činů nebo závažné 
nadnárodní trestné činnosti. Tato žádost 
musí být písemně odůvodněna.

Or. en

Pozměňovací návrh 345
Hubert Pirker, Frank Engel

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3
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Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

3. Složka pro informace o cestujících 
členského státu má právo požádat v 
případě nutnosti složku pro informace o 
cestujících jakéhokoliv jiného členského 
státu, aby jí poskytla údaje jmenné 
evidence cestujících, které dožádaná složka 
uchovává v databázi podle čl. 9 odst. 2, a 
popřípadě rovněž výsledek zpracování 
těchto údajů. Složka pro informace o 
cestujících může požádat o přístup ke 
konkrétním údajům jmenné evidence 
cestujících uchovávaným složkou pro 
informace o cestujících jiného členského 
státu v plné formě, bez maskování, pouze 
za výjimečných okolností v reakci na 
konkrétní hrozbu nebo v rámci konkrétního 
vyšetřování nebo stíhání souvisejících 
teroristických činů nebo závažné trestné 
činnosti.

3. Složka pro informace o cestujících 
členského státu a zároveň i Europol,
pokud jsou splněny předpoklady 
stanovené usnesením Rady 2009/371/SVV 
ze dne 6. dubna 2009, mají právo požádat 
v případě nutnosti složku pro informace o 
cestujících jakéhokoliv jiného členského 
státu, aby jí poskytla údaje jmenné 
evidence cestujících, které dožádaná složka 
uchovává v databázi podle čl. 9 odst. 2, a 
popřípadě rovněž výsledek zpracování 
těchto údajů. Dožadující složka může 
požádat o přístup ke konkrétním údajům 
jmenné evidence cestujících uchovávaným 
složkou pro informace o cestujících jiného 
členského státu v plné formě, bez 
maskování, pouze za výjimečných 
okolností v reakci na konkrétní hrozbu 
nebo v rámci konkrétního vyšetřování nebo 
stíhání souvisejících teroristických činů 
nebo závažné trestné činnosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 346
Tanja Fajon

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Složka pro informace o cestujících 
členského státu má právo požádat v 
případě nutnosti složku pro informace o 
cestujících jakéhokoliv jiného členského 
státu, aby jí poskytla údaje jmenné 
evidence cestujících, které dožádaná složka 
uchovává v databázi podle čl. 9 odst. 2, a 
popřípadě rovněž výsledek zpracování 
těchto údajů. Složka pro informace o 
cestujících může požádat o přístup ke 
konkrétním údajům jmenné evidence 

3. Složka pro informace o cestujících 
členského státu nebo skupina členských 
států mají právo požádat v případě nutnosti 
složku pro informace o cestujících 
jakéhokoliv jiného členského státu, aby jí 
poskytla údaje jmenné evidence 
cestujících, které dožádaná složka 
uchovává v databázi podle čl. 9 odst. 2, a 
popřípadě rovněž výsledek zpracování 
těchto údajů. Složka pro informace o 
cestujících může požádat o přístup ke 



AM\897635CS.doc 91/170 PE486.159v01-00

CS

cestujících uchovávaným složkou pro 
informace o cestujících jiného členského 
státu v plné formě, bez maskování, pouze 
za výjimečných okolností v reakci na 
konkrétní hrozbu nebo v rámci konkrétního 
vyšetřování nebo stíhání souvisejících 
teroristických činů nebo závažné trestné 
činnosti.

konkrétním údajům jmenné evidence 
cestujících uchovávaným složkou pro 
informace o cestujících jiného členského 
státu v plné formě, bez maskování, pouze 
za výjimečných okolností v reakci na 
konkrétní hrozbu nebo v rámci konkrétního 
vyšetřování nebo stíhání souvisejících 
teroristických činů nebo závažné trestné 
činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 347
Cornelia Ernst

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pouze v těch případech, kdy je to 
nezbytné pro prevenci bezprostředního a 
závažného ohrožení veřejné bezpečnosti 
smí příslušné orgány členského státu 
požádat složku pro informace o 
cestujících jakéhokoliv jiné členského 
státu přímo o poskytnutí údajů jmenné 
evidence cestujících, které jsou 
uchovávány v její databázi v souladu s čl. 
9 odst. 1 a 2. Tyto žádosti se týkají 
konkrétního vyšetřování nebo stíhání 
teroristických trestných činů nebo závažné 
trestné činnosti a musí být zdůvodněné. 
Složky pro informace o cestujících vyřizují 
tyto žádosti přednostně. Ve všech dalších 
případech příslušné orgány podávají 
žádosti prostřednictvím složky pro 
informace cestujících svého vlastního 
členského státu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Sophia in 't Veld
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Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pouze v těch případech, kdy je to 
nezbytné pro prevenci bezprostředního a
závažného ohrožení veřejné bezpečnosti 
smí příslušné orgány členského státu 
požádat složku pro informace o cestujících 
jakéhokoliv jiné členského státu přímo o 
poskytnutí údajů jmenné evidence 
cestujících, které jsou uchovávány v její 
databázi v souladu s čl. 9 odst. 1 a 2. Tyto 
žádosti se týkají konkrétního vyšetřování 
nebo stíhání teroristických trestných činů 
nebo závažné trestné činnosti a musí být 
zdůvodněné. Složky pro informace o 
cestujících vyřizují tyto žádosti přednostně. 
Ve všech dalších případech příslušné 
orgány podávají žádosti prostřednictvím 
složky pro informace cestujících svého 
vlastního členského státu.

4. Pouze v těch případech, kdy je to 
nezbytné pro prevenci konkrétního, 
skutečného a bezprostředního ohrožení 
veřejné bezpečnosti smí příslušné orgány 
členského státu požádat složku pro 
informace o cestujících jakéhokoliv jiné 
členského státu přímo o poskytnutí údajů 
jmenné evidence cestujících, které jsou 
uchovávány v její databázi v souladu s čl. 9 
odst. 1 a 2. Tyto žádosti se týkají 
konkrétního vyšetřování nebo stíhání 
teroristických trestných činů nebo závažné 
trestné činnosti a musí být zdůvodněné. 
Složky pro informace o cestujících vyřizují 
tyto žádosti přednostně. Ve všech dalších 
případech příslušné orgány podávají 
žádosti prostřednictvím složky pro 
informace cestujících svého vlastního 
členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 349
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

4. Pouze v těch případech, kdy je to 
nezbytné pro prevenci bezprostředního 
a závažného ohrožení veřejné bezpečnosti 
smí příslušné orgány členského státu 
požádat složku pro informace o cestujících 
jakéhokoliv jiného členského státu přímo 
o poskytnutí údajů jmenné evidence 
cestujících, které jsou uchovávány v její 
databázi v souladu s čl. 9 odst. 1 a 2. Tyto 
žádosti se týkají konkrétního vyšetřování 

4. Pouze v těch případech, kdy je to 
nezbytné pro prevenci bezprostředního 
a závažného ohrožení veřejné bezpečnosti 
smí příslušné orgány členského státu 
požádat složku pro informace o cestujících 
přímo o poskytnutí údajů jmenné evidence 
cestujících, které jsou uchovávány v její 
databázi v souladu s čl. 9 odst. 1 a 2. Tyto 
žádosti se týkají konkrétního vyšetřování 
nebo stíhání teroristických trestných činů 
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nebo stíhání teroristických trestných činů 
a musí být zdůvodněné. Tyto žádosti se 
týkají konkrétního vyšetřování nebo stíhání 
teroristických trestných činů nebo závažné 
trestné činnosti a musí být zdůvodněné. 
Složky pro informace o cestujících vyřizují
tyto žádosti přednostně. Ve všech dalších 
případech příslušné orgány podávají 
žádosti prostřednictvím složky pro 
informace o cestujících svého vlastního 
členského státu.

a musí být zdůvodněné. Tyto žádosti se 
týkají konkrétního vyšetřování nebo stíhání 
teroristických trestných činů nebo závažné 
trestné činnosti a musí být zdůvodněné. 
Složka pro informace o cestujících vyřizuje
tyto žádosti přednostně.

Or. de

Pozměňovací návrh 350
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pouze v těch případech, kdy je to 
nezbytné pro prevenci bezprostředního a 
závažného ohrožení veřejné bezpečnosti 
smí příslušné orgány členského státu 
požádat složku pro informace o cestujících 
jakéhokoliv jiné členského státu přímo o 
poskytnutí údajů jmenné evidence 
cestujících, které jsou uchovávány v její 
databázi v souladu s čl. 9 odst. 1 a 2. Tyto 
žádosti se týkají konkrétního vyšetřování 
nebo stíhání teroristických trestných činů 
nebo závažné trestné činnosti a musí být 
zdůvodněné. Složky pro informace o 
cestujících vyřizují tyto žádosti přednostně. 
Ve všech dalších případech příslušné 
orgány podávají žádosti prostřednictvím 
složky pro informace cestujících svého 
vlastního členského státu.

4. Pouze v těch případech, kdy je to 
nezbytné pro prevenci bezprostředního a 
závažného ohrožení veřejné bezpečnosti 
smí příslušné orgány členského státu 
požádat složku pro informace o cestujících 
jakéhokoliv jiné členského státu přímo o 
poskytnutí údajů jmenné evidence 
cestujících, které jsou uchovávány v její 
databázi v souladu s čl. 9 odst. 1 a 2. Tyto 
žádosti se týkají konkrétního vyšetřování 
nebo stíhání teroristických trestných činů a 
musí být zdůvodněné. Složky pro 
informace o cestujících vyřizují tyto 
žádosti přednostně. Ve všech dalších 
případech příslušné orgány podávají 
žádosti prostřednictvím složky pro 
informace cestujících svého vlastního 
členského státu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 351
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pouze v těch případech, kdy je to 
nezbytné pro prevenci bezprostředního a 
závažného ohrožení veřejné bezpečnosti 
smí příslušné orgány členského státu 
požádat složku pro informace o cestujících 
jakéhokoliv jiné členského státu přímo o 
poskytnutí údajů jmenné evidence 
cestujících, které jsou uchovávány v její 
databázi v souladu s čl. 9 odst. 1 a 2. Tyto 
žádosti se týkají konkrétního vyšetřování 
nebo stíhání teroristických trestných činů 
nebo závažné trestné činnosti a musí být 
zdůvodněné. Složky pro informace o 
cestujících vyřizují tyto žádosti přednostně. 
Ve všech dalších případech příslušné 
orgány podávají žádosti prostřednictvím 
složky pro informace cestujících svého 
vlastního členského státu.

4. Pouze v těch případech, kdy je to 
nezbytné pro prevenci bezprostředního a 
závažného ohrožení veřejné bezpečnosti 
smí příslušné orgány členského státu 
požádat složku pro informace o cestujících 
jakéhokoliv jiné členského státu přímo o 
poskytnutí údajů jmenné evidence 
cestujících, které jsou uchovávány v její 
databázi v souladu s čl. 9 odst. 1 a 2. Tyto 
žádosti se týkají konkrétního vyšetřování 
nebo stíhání teroristických trestných činů 
nebo závažné nadnárodní trestné činnosti
a musí být zdůvodněné. Složky pro 
informace o cestujících vyřizují tyto 
žádosti přednostně. Ve všech dalších 
případech příslušné orgány podávají 
žádosti prostřednictvím složky pro 
informace cestujících svého vlastního 
členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 352
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pouze v těch případech, kdy je to 
nezbytné pro prevenci bezprostředního a 
závažného ohrožení veřejné bezpečnosti 
smí příslušné orgány členského státu 
požádat složku pro informace o cestujících 
jakéhokoliv jiné členského státu přímo o 
poskytnutí údajů jmenné evidence 
cestujících, které jsou uchovávány v její 

4. Pouze v těch případech, kdy je to 
nezbytné pro prevenci bezprostředního a 
závažného ohrožení veřejné bezpečnosti 
smí příslušné orgány členského státu 
požádat složku pro informace o cestujících 
jakéhokoliv jiné členského státu přímo o 
poskytnutí údajů jmenné evidence 
cestujících, které jsou uchovávány v její 



AM\897635CS.doc 95/170 PE486.159v01-00

CS

databázi v souladu s čl. 9 odst. 1 a 2. Tyto 
žádosti se týkají konkrétního vyšetřování 
nebo stíhání teroristických trestných činů 
nebo závažné trestné činnosti a musí být 
zdůvodněné. Složky pro informace o 
cestujících vyřizují tyto žádosti přednostně. 
Ve všech dalších případech příslušné 
orgány podávají žádosti prostřednictvím 
složky pro informace cestujících svého 
vlastního členského státu.

databázi v souladu s čl. 9 odst. 1 a 2. Tyto 
žádosti se týkají konkrétního vyšetřování 
nebo stíhání teroristických trestných činů 
nebo závažné nadnárodní trestné činnosti
a musí být zdůvodněné. Složky pro 
informace o cestujících vyřizují tyto 
žádosti přednostně. Ve všech dalších 
případech příslušné orgány podávají 
žádosti prostřednictvím složky pro 
informace cestujících svého vlastního 
členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 5

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

5. Výjimečně, je-li včasný přístup nezbytný 
v zájmu reakce na konkrétní a skutečnou 
hrozbu související s teroristickými 
trestnými činy a závažné trestné činnosti, 
má složka pro informace o cestujících 
členského státu právo požadovat, aby jí 
složka pro informace o cestujících jiného 
členského státu poskytla údaje jmenné 
evidence cestujících o letech, které 
kdykoliv přistávají na území nebo odlétají 
z území tohoto státu.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 354
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Výjimečně, je-li včasný přístup nezbytný 
zájmu reakce na konkrétní a skutečnou 
hrozbu související s teroristickými 
trestnými činy a závažné trestné činnosti, 
má složka pro informace o cestujících 
členského státu právo požadovat, aby jí 
složka pro informace o cestujících jiného 
členského státu poskytla údaje jmenné 
evidence cestujících o letech, které 
kdykoliv přistávají na území nebo odlétají 
z území tohoto státu.

5. Výjimečně, je-li včasný přístup nezbytný 
zájmu reakce na konkrétní, skutečnou a 
bezprostřední hrozbu související s 
teroristickými trestnými činy a závažné 
trestné činnosti, má složka pro informace o 
cestujících členského státu právo 
požadovat, aby jí složka pro informace o 
cestujících jiného členského státu poskytla 
údaje jmenné evidence cestujících o letech, 
které kdykoliv přistávají na území nebo 
odlétají z území tohoto státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 355
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Výjimečně, je-li včasný přístup nezbytný 
zájmu reakce na konkrétní a skutečnou 
hrozbu související s teroristickými 
trestnými činy a závažné trestné činnosti, 
má složka pro informace o cestujících 
členského státu právo požadovat, aby jí 
složka pro informace o cestujících jiného 
členského státu poskytla údaje jmenné 
evidence cestujících o letech, které 
kdykoliv přistávají na území nebo odlétají 
z území tohoto státu.

5. Výjimečně, je-li včasný přístup nezbytný 
zájmu reakce na konkrétní a skutečnou 
hrozbu související s teroristickými 
trestnými činy, má složka pro informace o 
cestujících členského státu právo 
požadovat, aby jí složka pro informace o 
cestujících jiného členského státu poskytla 
údaje jmenné evidence cestujících o letech, 
které kdykoliv přistávají na území nebo 
odlétají z území tohoto státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 356
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Výjimečně, je-li včasný přístup nezbytný 
zájmu reakce na konkrétní a skutečnou 
hrozbu související s teroristickými 
trestnými činy a závažné trestné činnosti, 
má složka pro informace o cestujících 
členského státu právo požadovat, aby jí 
složka pro informace o cestujících jiného 
členského státu poskytla údaje jmenné 
evidence cestujících o letech, které 
kdykoliv přistávají na území nebo odlétají 
z území tohoto státu.

5. Výjimečně, je-li včasný přístup nezbytný 
zájmu reakce na konkrétní a skutečnou 
hrozbu související s teroristickými 
trestnými činy a závažné nadnárodní 
trestné činnosti, má složka pro informace o 
cestujících členského státu právo 
požadovat, aby jí složka pro informace o 
cestujících jiného členského státu poskytla 
údaje jmenné evidence cestujících o letech, 
které kdykoliv přistávají na území nebo 
odlétají z území tohoto státu. Tyto žádosti 
se přísně omezí na údaje nezbytné pro 
prevenci, odhalování, vyšetřování nebo 
stíhání teroristických trestných činů nebo 
závažné nadnárodní trestné činnosti 
v konkrétních případech a bude
odůvodněno písemně.

Or. en

Pozměňovací návrh 357
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Výjimečně, je-li včasný přístup nezbytný 
zájmu reakce na konkrétní a skutečnou 
hrozbu související s teroristickými 
trestnými činy a závažné trestné činnosti, 
má složka pro informace o cestujících 
členského státu právo požadovat, aby jí 
složka pro informace o cestujících jiného 
členského státu poskytla údaje jmenné 
evidence cestujících o letech, které 
kdykoliv přistávají na území nebo odlétají 
z území tohoto státu.

5. Výjimečně, je-li včasný přístup nezbytný 
zájmu reakce na konkrétní a skutečnou 
hrozbu související s teroristickými 
trestnými činy a závažné nadnárodní 
trestné činnosti, má složka pro informace o 
cestujících členského státu právo 
požadovat, aby jí složka pro informace o 
cestujících jiného členského státu poskytla 
údaje jmenné evidence cestujících o letech, 
které kdykoliv přistávají na území nebo 
odlétají z území tohoto státu. Tyto žádosti 
se přísně omezí na údaje nezbytné pro 
prevenci, odhalování, vyšetřování nebo 
stíhání teroristických trestných činů nebo 
závažné nadnárodní trestné činnosti 
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v konkrétních případech a bude 
odůvodněno písemně.

Or. en

Pozměňovací návrh 358
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 6

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

6. Výměna informací podle tohoto článku 
může probíhat s použitím jakýchkoliv 
stávajících kanálů mezinárodní spolupráce 
donucovacích orgánů. Pro žádosti o 
informace a jejich výměnu se používá 
jazyk užívaný pro využitý kanál. Při 
oznamování podle čl. 3 odst. 3 členské 
státy informují Komisi o náležitostech 
kontaktních adres, kam mohou být žádosti 
v naléhavých případech zasílány. Komise 
obdržená oznámení sdělí členským státům.

6. Výměna informací podle tohoto článku 
může probíhat s použitím jakýchkoliv 
stávajících kanálů mezinárodní spolupráce 
donucovacích orgánů. Pro žádosti o 
informace a jejich výměnu se používá 
jazyk užívaný pro využitý kanál. Při 
oznamování podle čl. 3 odst. 3 členské 
státy informují Komisi o náležitostech 
kontaktních adres, kam mohou být žádosti 
v naléhavých případech zasílány. Komise 
obdržená oznámení sdělí složce pro 
informace o cestujících.

Or. de

Pozměňovací návrh 359
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Výměna informací podle tohoto článku 
může probíhat s použitím jakýchkoliv 
stávajících kanálů mezinárodní spolupráce 
donucovacích orgánů. Pro žádosti o 
informace a jejich výměnu se používá 
jazyk užívaný pro využitý kanál. Při 
oznamování podle čl. 3 odst. 3 členské 
státy informují Komisi o náležitostech 

6. Výměna informací podle tohoto článku 
může probíhat s použitím jakýchkoliv 
stávajících kanálů evropské a mezinárodní 
spolupráce donucovacích orgánů, zejména 
Europolu a vnitrostátních složek podle 
článku 8 rozhodnutí Rady 2009/371/SVV 
ze dne 6. dubna 2009. Pro žádosti o 
informace a jejich výměnu se používá 
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kontaktních adres, kam mohou být žádosti 
v naléhavých případech zasílány. Komise 
obdržená oznámení sdělí členským státům.

jazyk užívaný pro využitý kanál. Při 
oznamování podle čl. 3 odst. 3 členské 
státy informují Komisi o náležitostech 
kontaktních adres, kam mohou být žádosti 
v naléhavých případech zasílány. Komise 
obdržená oznámení sdělí členským státům.

Or. en

Pozměňovací návrh 360
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Výměna informací podle tohoto článku 
může probíhat s použitím jakýchkoliv 
stávajících kanálů mezinárodní spolupráce 
donucovacích orgánů. Pro žádosti o 
informace a jejich výměnu se používá 
jazyk užívaný pro využitý kanál. Při 
oznamování podle čl. 3 odst. 3 členské 
státy informují Komisi o náležitostech 
kontaktních adres, kam mohou být žádosti 
v naléhavých případech zasílány. Komise 
obdržená oznámení sdělí členským státům.

6. Výměna informací podle tohoto článku 
může probíhat s použitím jakýchkoliv 
stávajících kanálů evropské a mezinárodní 
spolupráce donucovacích orgánů, zejména 
Europolu a vnitrostátních složek podle 
článku 8 rozhodnutí Rady 2009/371/SVV 
ze dne 6. dubna 2009. Pro žádosti o 
informace a jejich výměnu se používá 
jazyk užívaný pro využitý kanál. Při 
oznamování podle čl. 3 odst. 3 členské 
státy informují Komisi o náležitostech 
kontaktních adres, kam mohou být žádosti 
v naléhavých případech zasílány. Komise 
obdržená oznámení sdělí členským státům.

Or. en

Pozměňovací návrh 361
Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8 vypouští se
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Předávání údajů třetím zemím
Údaje jmenné evidence cestujících a 
výsledek zpracování těchto údajů může 
členský stát předávat třetí zemi pouze v 
jednotlivých případech, a pouze pokud:
a) jsou splněny podmínky stanovené v 
článku 13 rámcového nařízení Rady 
2008/977/SVV;
b) je předání nezbytné pro účely této 
směrnice specifikované v čl. 1 odst. 2 a
c) dotyčná třetí země souhlasí s tím, že 
předá údaje další třetí zemi, pouze pokud 
je to nezbytné pro účely této směrnice 
uvedené v čl. 1 odst. 2 a pouze s 
výslovným schválením daného členského 
státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 362
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – návětí

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

Údaje jmenné evidence cestujících a 
výsledek zpracování těchto údajů může 
členský stát předávat třetí zemi pouze v 
jednotlivých případech, a pouze pokud:

Údaje jmenné evidence cestujících a 
výsledek zpracování těchto údajů může 
složka pro informace o cestujících a
členský stát předávat třetí zemi pouze v 
jednotlivých případech, a pouze pokud:

Or. de

Pozměňovací návrh 363
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Údaje jmenné evidence cestujících a 
výsledek zpracování těchto údajů může 
členský stát předávat třetí zemi pouze v 
jednotlivých případech, a pouze pokud:

Údaje jmenné evidence cestujících a 
výsledek zpracování těchto údajů může 
členský stát předávat třetí zemi jen na 
základě mezinárodní dohody mezi Unií a 
danou třetí zemí pouze v jednotlivých 
případech, a pouze pokud:

Or. en

Pozměňovací návrh 364
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Údaje jmenné evidence cestujících a 
výsledek zpracování těchto údajů může 
členský stát předávat třetí zemi pouze v 
jednotlivých případech, a pouze pokud:

Údaje jmenné evidence cestujících a 
výsledek zpracování těchto údajů může 
členský stát předávat třetí zemi pouze v 
jednotlivých případech, jen pokud je to 
výslovně schváleno na základě závazné 
mezinárodní dohody mezi Unií a danou 
třetí zemí, a pouze pokud:

Or. en

Pozměňovací návrh 365
Ágnes Hankiss

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Údaje jmenné evidence cestujících a 
výsledek zpracování těchto údajů může 
členský stát předávat třetí zemi pouze v 
jednotlivých případech, a pouze pokud:

Údaje jmenné evidence cestujících a 
výsledek zpracování těchto údajů může 
členský stát předávat třetí zemi pouze v 
jednotlivých případech, podléhající
zárukám, a pouze pokud:
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Or. hu

Pozměňovací návrh 366
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jsou splněny podmínky stanovené v 
článku 13 rámcového nařízení Rady 
2008/977/SVV;

a) jsou splněny podmínky směrnice 
Evropského parlamentu a Rady ze dne 
xx/xx/201x o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů příslušnými orgány pro účely 
prevence, odhalování, vyšetřování nebo 
stíhání trestných činů nebo výkonu 
trestních sankcí a volném pohybu těchto 
údajů, Listiny základních práv Evropské 
unie, Úmluvy o ochraně osob při 
automatickém zpracování osobních údajů 
a Evropské úmluvy o ochraně lidských 
práv a základních svobod; 

Or. en

Odůvodnění

Směrnice o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými 
orgány pro účely prevence, odhalování, vyšetřování nebo stíhání trestných činů nebo výkonu 
trestních sankcí a volném pohybu těchto údajů by měla být přijata dříve než směrnice EU 
o jmenné evidenci cestujících.

Pozměňovací návrh 367
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) je předání nezbytné pro účely této 
směrnice specifikované v čl. 1 odst. 2 a

b) je předání nezbytné a přiměřené pro 
prevenci, odhalování, vyšetřování a 
stíhání teroristických trestných činů a 
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závažné nadnárodní trestné činnosti; a

Or. en

Pozměňovací návrh 368
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) předání podléhá předchozímu 
schválení soudním orgánem.

Or. en

Pozměňovací návrh 369
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) dotyčná třetí země souhlasí s tím, že 
předá údaje další třetí zemi, pouze pokud 
je to nezbytné pro účely této směrnice 
uvedené v čl. 1 odst. 2 a pouze s 
výslovným schválením daného členského 
státu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 370
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. c
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Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

c) dotyčná třetí země souhlasí s tím, že 
předá údaje další třetí zemi, pouze pokud 
je to nezbytné pro účely této směrnice 
uvedené v čl. 1 odst. 2 a pouze 
s výslovným schválením daného 
členského státu.

c) dotyčná třetí země, která obdrží údaje 
jmenné evidence cestujících, se zavazuje 
k tomu, že obdržené údaje nepředá dále 
žádné jiné třetí zemi.

Or. de

Odůvodnění

Není jasné, proč by měla být třetí zemi přiznána možnost předat údaje jiné třetí zemi. Třetí 
země se mohou v případě nutnosti obrátit přímo na složku pro informace o cestujících.

Pozměňovací návrh 371
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) dotyčná třetí země souhlasí s tím, že
předá údaje další třetí zemi, pouze pokud 
je to nezbytné pro účely této směrnice 
uvedené v čl. 1 odst. 2 a pouze s 
výslovným schválením daného členského 
státu.

c) dotyčná třetí země zaručí, že použije
údaje, pouze pokud je to nezbytné pro 
účely této směrnice uvedené v čl. 1 odst. 2
Je zakázáno, aby dotyčná třetí země 
předala údaje další třetí zemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 372
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) dotyčná třetí země souhlasí s tím, že 
předá údaje další třetí zemi, pouze pokud 

c) dotyčná třetí země zaručí, že použije
údaje, pouze pokud je to nezbytné pro 
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je to nezbytné pro účely této směrnice 
uvedené v čl. 1 odst. 2 a pouze s 
výslovným schválením daného členského 
státu.

účely této směrnice uvedené v čl. 1 odst. 2, 
a vymaže údaje, jakmile jejich uchování 
nebude nezbytně nutné. Je zakázáno, aby 
dotyčná třetí země předala údaje další třetí 
zemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 373
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) dotyčná třetí země souhlasí s tím, že 
předá údaje další třetí zemi, pouze pokud 
je to nezbytné pro účely této směrnice 
uvedené v čl. 1 odst. 2 a pouze s 
výslovným schválením daného členského 
státu.

c) dotyčná třetí země souhlasí s tím, že 
nepředá údaje další třetí zemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 374
Ágnes Hankiss

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) dotyčná třetí země souhlasí s tím, že 
předá údaje další třetí zemi, pouze pokud je 
to nezbytné pro účely této směrnice 
uvedené v čl. 1 odst. 2 a pouze s 
výslovným schválením daného členského 
státu.

(c) dotyčná třetí země souhlasí s tím, že 
předá údaje další třetí zemi, pouze pokud je 
to nezbytné pro účely této směrnice 
uvedené v čl. 1 odst. 2 a pouze s 
výslovným schválením daného členského 
státu a při současném splnění podmínek 
uvedených v článku 13 rámcového 
rozhodnutí Rady 2008/977/SVV ve vztahu 
k další třetí zemi.

Or. hu
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Pozměňovací návrh 375
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. c a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) třetí země umožní občanům Unie, aby 
měli bez přílišných zdržení nebo výdajů 
stejná práva přístupu, nápravy, výmazu a 
náhrady ve vztahu k údajům jmenné 
evidence cestujících, jaká se uplatňují 
v Unii,

Or. en

Pozměňovací návrh 376
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. c a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) třetí země umožní občanům Unie, aby 
měli bez přílišných zdržení nebo výdajů 
stejný stupeň ochrany a stejná práva 
přístupu, nápravy, výmazu a náhrady ve 
vztahu k údajům jmenné evidence 
cestujících, jaká se uplatňují v Unii,

Or. en

Pozměňovací návrh 377
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. c b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) třetí země zajistí odpovídající a 
srovnatelný stupeň ochrany údajů jmenné 
evidence cestujících.

Or. en

Pozměňovací návrh 378
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. c c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cc) jsou splněny všechny podmínky 
stanovené v článku 7 mutatis mutandis.

Or. en

Pozměňovací návrh 379
Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9 vypouští se
Doba uchování údajů

1. Členské státy zajistí, aby údaje jmenné 
evidence cestujících poskytnuté leteckými 
dopravci složce pro informace o 
cestujících byly uchovány v databázi při 
složce pro informace o cestujících po 
dobu 30 dní od jejich předání složce pro 
informace o cestujících prvního členského 
státu, na jehož území mezinárodní let 
vstupuje nebo z něj odlétá.
2. Po uplynutí doby 30 dní od předání 
údajů jmenné evidence cestujících složce 
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pro informace o cestujících uvedené v 
odstavci 1 se údaje uchovávají v databázi 
při složce pro informace o cestujících po 
další období pěti let. Během tohoto období 
musí být všechny prvky, které by mohly 
sloužit k identifikaci cestujícího, k němuž 
se vztahují, maskovány. Takto 
anonymizované údaje jsou přístupné 
pouze omezenému počtu pracovníků 
složky pro informace o cestujících, kteří 
jsou specificky pověřeni prováděním 
analýzy údajů jmenné evidence cestující a 
vypracováváním hodnotících kritérií podle 
čl. 4 odst. 2 písm. d). Přístup k údajům 
jmenné evidence cestujících v plném 
rozsahu uděluje pouze vedoucí složky pro 
informace o cestujících pro účely čl. 4 
odst. 2 písm. c) a pouze v případech, kdy 
se lze rozumně domnívat, že je to nezbytné 
pro účely vyšetřování a pro reakci na 
konkrétní a skutečnou hrozbu nebo riziko 
nebo pro konkrétní vyšetřování či stíhání.
Pro účely této směrnice, mezi prvky údajů, 
které by mohly sloužit k identifikaci 
cestujících, jichž se týkají, a které by měly 
být filtrovány a maskovány, patří:
- jméno, včetně jmen dalších cestujících 
ve jmenné databázi a počet cestujících v 
evidenci, kteří cestují společně,
- adresa a kontaktní informace,
- obecné poznámky ohledně toho, že jsou 
obsaženy jakékoliv informace, které by 
mohly vést k identifikaci cestujícího, jehož 
se jmenná evidence cestujících týká, a
- jakékoliv sebrané předběžné informace o 
cestujících.
3. Členské státy zajistí, aby byly údaje 
jmenné evidence cestujících po uplynutí 
doby uvedené v odstavci 2 vymazány. Tato 
povinnost se netýká případů, kdy byly 
konkrétní údaje jmenné evidence 
cestujících předány příslušnému orgánu a 
jsou používány v rámci konkrétního 
trestního vyšetřování a stíhání a kdy se 
uchovávání takových údajů příslušným 
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orgánem řídí vnitrostátními právními 
předpisy daného členského státu.
4. Výsledky porovnání podle čl. 4 odst. 2 
písm. a) a b) si složka pro informace o 
cestujících ponechá pouze na dobu 
nezbytnou k tomu, aby mohla uvědomit 
příslušné orgány o pozitivním výsledku. 
Pokud se později prostřednictvím ručního 
ověření prokáže, že je výsledek 
automatického porovnání negativní, i 
přesto se uloží, aby se vyloučila možnost 
dalších „falešných“ pozitivních výsledků, 
na maximální dobu tří let, pokud 
podkladové údaje ještě nebyly vymazány v 
souladu s odstavcem 3 po uplynutí 5 let, 
což je případ, kdy se protokol uchovává 
dokud nejsou vymazány podkladové 
údaje.

Or. en

Pozměňovací návrh 380
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby údaje jmenné 
evidence cestujících poskytnuté leteckými 
dopravci složce pro informace o cestujících 
byly uchovány v databázi při složce pro 
informace o cestujících po dobu 30 dní od 
jejich předání složce pro informace o 
cestujících prvního členského státu, na 
jehož území mezinárodní let vstupuje nebo 
z něj odlétá.

1. Složka pro informace o cestujících
zajistí, aby údaje jmenné evidence 
cestujících poskytnuté leteckými dopravci 
byly uchovány v její databázi po dobu 
30 dní od jejich předání.

Or. de

Pozměňovací návrh 381
Véronique Mathieu
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Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby údaje jmenné 
evidence cestujících poskytnuté leteckými 
dopravci složce pro informace o cestujících 
byly uchovány v databázi při složce pro 
informace o cestujících po dobu 30 dní od 
jejich předání složce pro informace o 
cestujících prvního členského státu, na 
jehož území mezinárodní let vstupuje nebo 
z něj odlétá.

1. Členské státy zajistí, aby údaje jmenné 
evidence cestujících poskytnuté leteckými 
dopravci složce pro informace o cestujících 
byly uchovány v databázi při složce pro 
informace o cestujících po dobu jednoho 
roku od jejich předání složce pro 
informace o cestujících prvního členského 
státu, na jehož území let uvnitř Unie nebo 
let mimo Unii vstupuje nebo z něj odlétá.

Or. fr

Odůvodnění

Příliš krátké období, po které se uchovávají údaje, působí následné provozní obtíže, zejména 
v naléhavých případech, kdy není dostatek času na odhalení. Kromě toho brání 
vyšetřovatelům dostat se k těmto údajům v okamžiku, který je pro vyšetřování klíčový. Na 
počátku vyšetřování neznají vyšetřovatelé ještě nutně veškeré skutečnosti, které by jim 
umožnily stanovit, že údaje jsou nezbytné.

Pozměňovací návrh 382
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby údaje jmenné 
evidence cestujících poskytnuté leteckými 
dopravci složce pro informace o cestujících 
byly uchovány v databázi při složce pro 
informace o cestujících po dobu 30 dní od 
jejich předání složce pro informace o 
cestujících prvního členského státu, na 
jehož území mezinárodní let vstupuje nebo 
z něj odlétá.

1. Členské státy zajistí, aby údaje jmenné 
evidence cestujících poskytnuté leteckými 
dopravci složce pro informace o cestujících 
byly uchovány v databázi při složce pro 
informace o cestujících po dobu 3 dní od 
jejich předání složce pro informace o 
cestujících prvního členského státu, na 
jehož území mezinárodní let vstupuje nebo 
z něj odlétá.

Or. en
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Pozměňovací návrh 383
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po uplynutí doby 30 dní od předání údajů 
jmenné evidence cestujících složce pro 
informace o cestujících uvedené v 
odstavci 1 se údaje uchovávají v databázi 
při složce pro informace o cestujících po 
další období pěti let. Během tohoto období 
musí být všechny prvky, které by mohly 
sloužit k identifikaci cestujícího, k němuž 
se vztahují, maskovány. Takto 
anonymizované údaje jsou přístupné 
pouze omezenému počtu pracovníků 
složky pro informace o cestujících, kteří 
jsou specificky pověřeni prováděním 
analýzy údajů jmenné evidence cestující a 
vypracováváním hodnotících kritérií podle 
čl. 4 odst. 2 písm. d). Přístup k údajům 
jmenné evidence cestujících v plném 
rozsahu uděluje pouze vedoucí složky pro 
informace o cestujících pro účely čl. 4 
odst. 2 písm. c) a pouze v případech, kdy 
se lze rozumně domnívat, že je to nezbytné 
pro účely vyšetřování a pro reakci na 
konkrétní a skutečnou hrozbu nebo riziko 
nebo pro konkrétní vyšetřování či stíhání.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Storing all PNR data for longer periods of time even without any initial suspicion is 
disproportionate. National constitutional courts in several rulings on telecommunications 
data retention as based on directive 2006/24/EC as well as the ECHR in its ruling on 
retention of DNA samples (S. and Marper vs UK) have made this clear and have also warned 
that the cumulative effects of retention of several types data may be close to the absolute 
constitutional threshold. Neither the Legal Service of the Council nor the EU Fundamental 
Rights Agency have been convinced by the necessity and proportionality of the retention of 
data about all passengers.
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Pozměňovací návrh 384
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po uplynutí doby 30 dní od předání údajů 
jmenné evidence cestujících složce pro 
informace o cestujících uvedené v 
odstavci 1 se údaje uchovávají v databázi 
při složce pro informace o cestujících po 
další období pěti let. Během tohoto období 
musí být všechny prvky, které by mohly 
sloužit k identifikaci cestujícího, k němuž 
se vztahují, maskovány. Takto 
anonymizované údaje jsou přístupné 
pouze omezenému počtu pracovníků 
složky pro informace o cestujících, kteří 
jsou specificky pověřeni prováděním 
analýzy údajů jmenné evidence cestující a 
vypracováváním hodnotících kritérií podle 
čl. 4 odst. 2 písm. d). Přístup k údajům 
jmenné evidence cestujících v plném 
rozsahu uděluje pouze vedoucí složky pro 
informace o cestujících pro účely čl. 4 
odst. 2 písm. c) a pouze v případech, kdy 
se lze rozumně domnívat, že je to nezbytné 
pro účely vyšetřování a pro reakci na 
konkrétní a skutečnou hrozbu nebo riziko 
nebo pro konkrétní vyšetřování či stíhání.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 385
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po uplynutí doby 30 dní od předání údajů Po uplynutí doby 30 dní od předání údajů 
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jmenné evidence cestujících složce pro 
informace o cestujících uvedené v odstavci 
1 se údaje uchovávají v databázi při složce 
pro informace o cestujících po další období 
pěti let. Během tohoto období musí být 
všechny prvky, které by mohly sloužit k 
identifikaci cestujícího, k němuž se 
vztahují, maskovány. Takto 
anonymizované údaje jsou přístupné pouze 
omezenému počtu pracovníků složky pro 
informace o cestujících, kteří jsou 
specificky pověřeni prováděním analýzy 
údajů jmenné evidence cestující a 
vypracováváním hodnotících kritérií podle 
čl. 4 odst. 2 písm. d). Přístup k údajům 
jmenné evidence cestujících v plném 
rozsahu uděluje pouze vedoucí složky pro 
informace o cestujících pro účely čl. 4 odst. 
2 písm. c) a pouze v případech, kdy se lze 
rozumně domnívat, že je to nezbytné pro 
účely vyšetřování a pro reakci na konkrétní 
a skutečnou hrozbu nebo riziko nebo pro 
konkrétní vyšetřování či stíhání.

jmenné evidence cestujících složce pro 
informace o cestujících uvedené v odstavci 
1 se údaje uchovávají v databázi při složce 
pro informace o cestujících po další období 
tří měsíců, po jehož uplynutí budou trvale 
vymazány. Během tohoto období musí být 
všechny prvky, které by mohly sloužit k 
identifikaci cestujícího, k němuž se 
vztahují, maskovány. Takto 
depersonalizované údaje jsou přístupné 
pouze omezenému počtu vedoucích 
pracovníků složky pro informace o 
cestujících, kteří jsou specificky pověřeni 
prováděním analýzy údajů jmenné 
evidence cestujících. Přístup k údajům 
jmenné evidence cestujících v plném 
rozsahu uděluje pouze vedoucí složky pro 
informace o cestujících pro účely čl. 4 odst. 
2 písm. c) a pouze v případech, kdy je to 
nezbytné pro účely vyšetřování a pro 
reakci na konkrétní, skutečnou a 
bezprostřední hrozbu nebo v případě 
konkrétního vyšetřování či stíhání.

Or. en

Pozměňovací návrh 386
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po uplynutí doby 30 dní od předání údajů 
jmenné evidence cestujících složce pro 
informace o cestujících uvedené v odstavci 
1 se údaje uchovávají v databázi při složce 
pro informace o cestujících po další období 
pěti let. Během tohoto období musí být 
všechny prvky, které by mohly sloužit k 
identifikaci cestujícího, k němuž se 
vztahují, maskovány. Takto 
anonymizované údaje jsou přístupné pouze 
omezenému počtu pracovníků složky pro 
informace o cestujících, kteří jsou 

Po uplynutí doby 30 dní od předání údajů 
jmenné evidence cestujících složce pro 
informace o cestujících uvedené v odstavci 
1 se údaje uchovávají v databázi při složce 
pro informace o cestujících po další období 
tří let. Během tohoto období musí být 
všechny prvky, které by mohly sloužit k 
identifikaci cestujícího, k němuž se 
vztahují, maskovány. Takto 
anonymizované údaje jsou přístupné pouze 
omezenému počtu pracovníků složky pro 
informace o cestujících, kteří jsou 
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specificky pověřeni prováděním analýzy 
údajů jmenné evidence cestující a 
vypracováváním hodnotících kritérií podle 
čl. 4 odst. 2 písm. d). Přístup k údajům 
jmenné evidence cestujících v plném 
rozsahu uděluje pouze vedoucí složky pro 
informace o cestujících pro účely čl. 4 odst. 
2 písm. c) a pouze v případech, kdy se lze 
rozumně domnívat, že je to nezbytné pro 
účely vyšetřování a pro reakci na konkrétní 
a skutečnou hrozbu nebo riziko nebo pro 
konkrétní vyšetřování či stíhání.

specificky pověřeni prováděním analýzy 
údajů jmenné evidence cestující a
vypracováváním hodnotících kritérií podle 
čl. 4 odst. 2 písm. d). Přístup k údajům 
jmenné evidence cestujících v plném 
rozsahu uděluje pouze vedoucí složky pro 
informace o cestujících pro účely čl. 4 odst. 
2 písm. c) a pouze v případech, kdy se lze 
rozumně domnívat, že je to nezbytné pro 
účely vyšetřování a pro reakci na konkrétní 
a skutečnou hrozbu nebo riziko nebo pro 
konkrétní vyšetřování či stíhání.

Or. en

Pozměňovací návrh 387
Véronique Mathieu

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po uplynutí doby 30 dní od předání údajů 
jmenné evidence cestujících složce pro 
informace o cestujících uvedené v odstavci 
1 se údaje uchovávají v databázi při složce 
pro informace o cestujících po další období 
pěti let. Během tohoto období musí být 
všechny prvky, které by mohly sloužit k 
identifikaci cestujícího, k němuž se 
vztahují, maskovány. Takto 
anonymizované údaje jsou přístupné pouze 
omezenému počtu pracovníků složky pro 
informace o cestujících, kteří jsou 
specificky pověřeni prováděním analýzy 
údajů jmenné evidence cestující a 
vypracováváním hodnotících kritérií podle 
čl. 4 odst. 2 písm. d). Přístup k údajům 
jmenné evidence cestujících v plném 
rozsahu uděluje pouze vedoucí složky pro 
informace o cestujících pro účely čl. 4 odst. 
2 písm. c) a pouze v případech, kdy se lze 
rozumně domnívat, že je to nezbytné pro 
účely vyšetřování a pro reakci na konkrétní 
a skutečnou hrozbu nebo riziko nebo pro 

Po uplynutí doby jednoho roku od předání 
údajů jmenné evidence cestujících složce 
pro informace o cestujících uvedené v 
odstavci 1 se údaje uchovávají v databázi 
při složce pro informace o cestujících po 
další období pěti let. Během tohoto období 
musí být všechny prvky, které by mohly 
sloužit k identifikaci cestujícího, k němuž 
se vztahují, anonymizovány. Takto 
anonymizované údaje jsou přístupné pouze 
omezenému počtu pracovníků složky pro 
informace o cestujících, kteří jsou 
specificky pověřeni prováděním analýzy 
údajů jmenné evidence cestující a 
vypracováváním hodnotících kritérií podle 
čl. 4 odst. 2 písm. d). Přístup k údajům 
jmenné evidence cestujících v plném 
rozsahu uděluje pouze omezený počet 
konkrétně určených a zvláště 
oprávněných vedoucích pracovníků
složky pro informace o cestujících pro 
účely čl. 4 odst. 2 písm. c) a pouze v 
případech, kdy se lze rozumně domnívat, 
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konkrétní vyšetřování či stíhání. že je to nezbytné pro účely vyšetřování a 
pro reakci na konkrétní a skutečnou hrozbu 
nebo riziko nebo pro konkrétní vyšetřování 
či stíhání.

Or. fr

Odůvodnění

Aby nedocházelo k nejasnostem, je třeba opětovně upřesnit, že maskování znamená 
anonymizování údajů. K zajištění fungování složek pro informace o cestujících (7 dní v týdnu 
a 24 hodin denně) je navíc nezbytné rozšířit možnosti, jak se dostat k úplným maskovaným 
údajům jmenné evidence cestujících, i na další osoby, neboť vedoucí pracovník složky nemusí 
být k dispozici (nemoc, dovolená apod.).

Pozměňovací návrh 388
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po uplynutí doby 30 dní od předání údajů 
jmenné evidence cestujících složce pro 
informace o cestujících uvedené v odstavci 
1 se údaje uchovávají v databázi při složce 
pro informace o cestujících po další období
pěti let. Během tohoto období musí být 
všechny prvky, které by mohly sloužit k 
identifikaci cestujícího, k němuž se 
vztahují, maskovány. Takto 
anonymizované údaje jsou přístupné pouze 
omezenému počtu pracovníků složky pro 
informace o cestujících, kteří jsou 
specificky pověřeni prováděním analýzy 
údajů jmenné evidence cestující a 
vypracováváním hodnotících kritérií podle 
čl. 4 odst. 2 písm. d). Přístup k údajům 
jmenné evidence cestujících v plném 
rozsahu uděluje pouze vedoucí složky pro 
informace o cestujících pro účely čl. 4 odst. 
2 písm. c) a pouze v případech, kdy se lze 
rozumně domnívat, že je to nezbytné pro 
účely vyšetřování a pro reakci na 
konkrétní a skutečnou hrozbu nebo riziko 

Po uplynutí doby 3 dní od předání údajů 
jmenné evidence cestujících složce pro 
informace o cestujících uvedené v odstavci 
1 se údaje uchovávají pouze v databázi při 
složce pro informace o cestujících, pokud 
se lze rozumně domnívat, že je to nezbytné 
pro účely vyšetřování a pro reakci na 
konkrétní a skutečnou hrozbu nebo riziko 
nebo pro konkrétní vyšetřování či stíhání. 
Během tohoto období, které nesmí 
překročit dobu nezbytnou pro účely 
vyšetřování, musí být všechny prvky, které 
by mohly sloužit k identifikaci cestujícího, 
k němuž se vztahují, maskovány. Takto 
anonymizované údaje jsou přístupné pouze 
omezenému počtu pracovníků složky pro 
informace o cestujících, kteří jsou 
specificky pověřeni prováděním analýzy 
údajů jmenné evidence cestujících. Přístup 
k údajům jmenné evidence cestujících v 
plném rozsahu uděluje pouze vedoucí 
složky pro informace o cestujících pro 
účely čl. 4 odst. 2 písm. c).
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nebo pro konkrétní vyšetřování či stíhání.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba vyhnout se plošnému uchovávání údajů.

Pozměňovací návrh 389
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – pododst. 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– adresa a kontaktní informace, – kontaktní informace a adresa, včetně 
fakturační adresy,

Or. ro

Pozměňovací návrh 390
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- adresa a kontaktní informace, - adresa a kontaktní informace, včetně 
fakturační adresy,

Or. en

Pozměňovací návrh 391
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 2 – odrážka 2 a (nová)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- informace o programu pro stálé 
cestující,

Or. en

Pozměňovací návrh 392
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- obecné poznámky ohledně toho, že jsou 
obsaženy jakékoliv informace, které by 
mohly vést k identifikaci cestujícího, jehož 
se jmenná evidence cestujících týká, a

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 393
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – pododst. 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– obecné poznámky ohledně toho, že jsou 
obsaženy jakékoliv informace, které by 
mohly vést k identifikaci cestujícího, jehož 
se jmenná evidence cestujících týká, a

– program pro stálé cestující a obecné 
poznámky ohledně toho, že jsou obsaženy 
jakékoliv informace, které by mohly vést 
k identifikaci cestujícího, jehož se jmenná 
evidence cestujících týká, a

Or. ro

Pozměňovací návrh 394
Jan Philipp Albrecht
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Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby byly údaje 
jmenné evidence cestujících po uplynutí 
doby uvedené v odstavci 2 vymazány. Tato 
povinnost se netýká případů, kdy byly 
konkrétní údaje jmenné evidence 
cestujících předány příslušnému orgánu a 
jsou používány v rámci konkrétního 
trestního vyšetřování a stíhání a kdy se 
uchovávání takových údajů příslušným 
orgánem řídí vnitrostátními právními 
předpisy daného členského státu.

3. Členské státy zajistí, aby byly údaje 
jmenné evidence cestujících po uplynutí 
doby uvedené v odstavci 1 vymazány. Tato 
povinnost se netýká případů, kdy byly 
konkrétní údaje jmenné evidence 
cestujících předány příslušnému orgánu a 
jsou používány v rámci konkrétního 
trestního vyšetřování a stíhání zaměřeného 
na určitou osobu nebo na určitou skupinu 
osob a kdy se uchovávání takových údajů 
příslušným orgánem řídí vnitrostátními 
právními předpisy daného členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 395
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby byly údaje 
jmenné evidence cestujících po uplynutí 
doby uvedené v odstavci 2 vymazány. Tato 
povinnost se netýká případů, kdy byly 
konkrétní údaje jmenné evidence 
cestujících předány příslušnému orgánu 
a jsou používány v rámci konkrétního 
trestního vyšetřování a stíhání a kdy se 
uchovávání takových údajů příslušným 
orgánem řídí vnitrostátními právními 
předpisy daného členského státu.

3. Složka pro informace o cestujících
zajistí, aby byly údaje jmenné evidence 
cestujících po uplynutí doby uvedené v 
odstavci 2 vymazány. Tato povinnost se 
netýká případů, kdy byly konkrétní údaje 
jmenné evidence cestujících předány 
příslušnému orgánu a jsou používány 
v rámci konkrétního trestního vyšetřování 
a stíhání a kdy se uchovávání takových 
údajů příslušným orgánem řídí 
vnitrostátními právními předpisy daného 
členského státu.

Or. de

Pozměňovací návrh 396
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby byly údaje 
jmenné evidence cestujících po uplynutí 
doby uvedené v odstavci 2 vymazány. Tato 
povinnost se netýká případů, kdy byly 
konkrétní údaje jmenné evidence 
cestujících předány příslušnému orgánu a 
jsou používány v rámci konkrétního 
trestního vyšetřování a stíhání a kdy se 
uchovávání takových údajů příslušným 
orgánem řídí vnitrostátními právními 
předpisy daného členského státu.

3. Členské státy zajistí, aby byly údaje 
jmenné evidence cestujících po uplynutí 
doby uvedené v odstavci 2 trvale 
vymazány. Tato povinnost se netýká 
případů, kdy byly konkrétní údaje jmenné 
evidence cestujících předány příslušnému 
orgánu a jsou používány v rámci 
konkrétního trestního vyšetřování a stíhání 
a kdy se uchovávání takových údajů 
příslušným orgánem řídí vnitrostátními 
právními předpisy daného členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 397
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výsledky porovnání podle čl. 4 odst. 2 
písm. a) a b) si složka pro informace o 
cestujících ponechá pouze na dobu 
nezbytnou k tomu, aby mohla uvědomit 
příslušné orgány o pozitivním výsledku. 
Pokud se později prostřednictvím ručního 
ověření prokáže, že je výsledek 
automatického porovnání negativní, i 
přesto se uloží, aby se vyloučila možnost 
dalších „falešných“ pozitivních výsledků, 
na maximální dobu tří let, pokud
podkladové údaje ještě nebyly vymazány v 
souladu s odstavcem 3 po uplynutí 5 let, 
což je případ, kdy se protokol uchovává 
dokud nejsou vymazány podkladové údaje.

4. Výsledky porovnání podle čl. 4 odst. 2 
písm. a) a b) si složka pro informace o 
cestujících ponechá pouze na dobu 
nezbytnou k tomu, aby mohla uvědomit 
příslušné orgány o pozitivním výsledku. 
Pokud se později prostřednictvím ručního 
ověření prokáže, že je výsledek 
automatického porovnání negativní, i 
přesto se uloží, aby se vyloučila možnost 
dalších „falešných“ pozitivních výsledků, 
na maximální dobu jednoho roku, pokud 
podkladové údaje ještě nebyly vymazány v 
souladu s odstavcem 3 po uplynutí 3 let, 
což je případ, kdy se protokol uchovává 
dokud nejsou vymazány podkladové údaje.

Or. en
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Pozměňovací návrh 398
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výsledky porovnání podle čl. 4 odst. 2 
písm. a) a b) si složka pro informace o 
cestujících ponechá pouze na dobu 
nezbytnou k tomu, aby mohla uvědomit 
příslušné orgány o pozitivním výsledku. 
Pokud se později prostřednictvím ručního 
ověření prokáže, že je výsledek 
automatického porovnání negativní, i 
přesto se uloží, aby se vyloučila možnost 
dalších „falešných“ pozitivních výsledků, 
na maximální dobu tří let, pokud
podkladové údaje ještě nebyly vymazány v
souladu s odstavcem 3 po uplynutí 5 let, 
což je případ, kdy se protokol uchovává 
dokud nejsou vymazány podkladové 
údaje.

4. Výsledky porovnání podle čl. 4 odst. 2 
písm. b) si složka pro informace o 
cestujících ponechá pouze na dobu 
nezbytnou k tomu, aby mohla uvědomit 
příslušné orgány o pozitivním výsledku. 
Pokud se později prostřednictvím ručního 
ověření prokáže, že je výsledek 
automatického porovnání negativní, 
podkladové údaje budou v příslušné 
databázi opraveny nebo vymazány.

Or. en

Pozměňovací návrh 399
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výsledky porovnání podle čl. 4 odst. 2 
písm. a) a b) si složka pro informace o 
cestujících ponechá pouze na dobu 
nezbytnou k tomu, aby mohla uvědomit 
příslušné orgány o pozitivním výsledku. 
Pokud se později prostřednictvím ručního 
ověření prokáže, že je výsledek 
automatického porovnání negativní, i 
přesto se uloží, aby se vyloučila možnost 
dalších „falešných“ pozitivních výsledků, 
na maximální dobu tří let, pokud

4. Výsledky porovnání podle čl. 4 odst. 2 
písm. b) si složka pro informace o 
cestujících ponechá pouze na dobu 
nezbytnou k tomu, aby mohla uvědomit 
příslušné orgány o pozitivním výsledku. 
Pokud se později prostřednictvím ručního 
ověření prokáže, že je výsledek 
automatického porovnání negativní, 
podkladové údaje budou v databázi 
opraveny nebo vymazány nejpozději po 
uplynutí lhůty tří měsíců pro uchovávání 



AM\897635CS.doc 121/170 PE486.159v01-00

CS

podkladové údaje ještě nebyly vymazány v
souladu s odstavcem 3 po uplynutí 5 let, 
což je případ, kdy se protokol uchovává 
dokud nejsou vymazány podkladové 
údaje.

údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 400
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výsledky porovnání podle čl. 4 odst. 2 
písm. a) a b) si složka pro informace o 
cestujících ponechá pouze na dobu 
nezbytnou k tomu, aby mohla uvědomit 
příslušné orgány o pozitivním výsledku. 
Pokud se později prostřednictvím ručního 
ověření prokáže, že je výsledek 
automatického porovnání negativní, i 
přesto se uloží, aby se vyloučila možnost 
dalších „falešných“ pozitivních výsledků, 
na maximální dobu tří let, pokud 
podkladové údaje ještě nebyly vymazány v 
souladu s odstavcem 3 po uplynutí 5 let, 
což je případ, kdy se protokol uchovává 
dokud nejsou vymazány podkladové údaje.

4. Výsledky porovnání podle čl. 4 odst. 2 
písm. a) si složka pro informace o 
cestujících ponechá pouze na dobu 
nezbytnou k tomu, aby mohla uvědomit 
příslušné orgány o pozitivním výsledku. 
Pokud se později prostřednictvím ručního 
ověření prokáže, že je výsledek 
automatického porovnání negativní, i 
přesto se uloží, aby se vyloučila možnost 
dalších „falešných“ pozitivních výsledků, 
na maximální dobu tří let, pokud 
podkladové údaje ještě nebyly vymazány v 
souladu s odstavcem 3, což je případ, kdy 
se protokol uchovává dokud nejsou 
vymazány podkladové údaje.

Or. en

Pozměňovací návrh 401
Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10 vypouští se
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Sankce ukládané leteckým dopravcům
Členské státy v souladu se svými 
vnitrostátními předpisy zajistí, aby byly 
ukládány odrazující, účinné a přiměřené 
sankce, včetně finančních sankcí, těm 
leteckým dopravcům, kteří nepředávají 
údaje požadované touto směrnicí v míře, 
ve které již tyto údaje shromáždili, nečiní 
tak v požadovaném formátu nebo jinak 
porušují vnitrostátní ustanovení přijatá v 
souladu s touto směrnicí.

Or. en

Pozměňovací návrh 402
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy v souladu se svými 
vnitrostátními předpisy zajistí, aby byly 
ukládány odrazující, účinné a přiměřené 
sankce, včetně finančních sankcí, těm 
leteckým dopravcům, kteří nepředávají 
údaje požadované touto směrnicí v míře, ve 
které již tyto údaje shromáždili, nečiní tak 
v požadovaném formátu nebo jinak 
porušují vnitrostátní ustanovení přijatá v 
souladu s touto směrnicí.

Členské státy v souladu se svými 
vnitrostátními předpisy zajistí, aby byly 
ukládány odrazující, účinné a přiměřené 
sankce, včetně finančních sankcí, těm 
leteckým dopravcům, kteří nepředávají 
údaje požadované touto směrnicí v míře, ve 
které již tyto údaje shromáždili, nečiní tak 
v požadovaném formátu, který stanoví 
předpisy ICAO pro jmennou evidenci 
cestujících, nebo jinak porušují vnitrostátní 
ustanovení přijatá v souladu s touto 
směrnicí. Leteckým dopravcům nebudou 
uloženy žádné sankce, pokud jim orgány 
třetí země neumožní předání údajů 
jmenné evidence cestujících.

Or. en

Pozměňovací návrh 403
Carmen Romero López, Birgit Sippel
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Návrh směrnice
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a
Sankce ukládané složkám pro informace 

o cestujících
Členské státy v souladu se svými 
vnitrostátními předpisy zajistí, aby byly 
ukládány odrazující, účinné a přiměřené 
sankce těm složkám pro informace o 
cestujících, které neshromažďují, 
nepoužívají nebo nepředávají údaje 
v souladu s ustanoveními této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 404
Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Článek 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11 vypouští se
Ochrana osobních údajů

1. Každý členský stát stanoví, že pokud jde 
o zpracování osobních údajů podle této 
směrnice, mají všichni cestující stejné 
právo na přístup, právo na opravu, výmaz 
nebo blokování a také právo na náhradu 
škody a soudní přezkum, jako jsou práva, 
která byla upravena v rámci 
vnitrostátního provádění článků 17, 18, 19 
a 20 rámcového rozhodnutí Rady 
2008/977/SVV. Platí tudíž ustanovení 
článků 17, 18, 19 a 20 rámcového 
rozhodnutí Rady 2008/977/SVV.
2. Každý členský stát stanoví, že 
ustanovení přijatá v rámci vnitrostátního 
práva při provádění článků 21 a 22 
rámcového rozhodnutí Rady 
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2008/977/SVV, pokud jde o důvěrnost 
zpracovávání a bezpečnost údajů, se 
vztahují také na veškeré zpracování 
osobních údajů podle této směrnice.
3. Veškeré zpracování údajů jmenné 
evidence cestujících, které odhalují rasový 
nebo etnický původ dané osoby, její 
náboženské či filozofické přesvědčení, 
politické názory, odborovou příslušnost, 
zdraví nebo sexuální orientaci, je 
zakázáno. V případě, že složka pro 
informace o cestujících obdrží údaje 
jmenné evidence cestujících, které tyto 
informace odhalují, dojde k okamžitému 
výmazu těchto údajů.
4. Veškeré zpracování údajů jmenné 
evidence cestujících prováděné leteckými 
dopravci, veškeré předávání údajů jmenné 
evidence cestujících prováděné složkou 
pro informace o cestujících a všechny 
žádosti podávané příslušnými orgány 
nebo složkami pro informace o cestujících 
členských států a třetích zemí, třebaže 
odmítnuté, budou zaprotokolovány nebo 
zdokumentovány složkou pro informace o 
cestujících a příslušnými orgány pro účely 
ověření zákonnosti zpracování údajů, 
vlastní kontroly a zajištění nezbytné 
neporušenosti a zabezpečení údajů, a to 
zejména vnitrostátními orgány dozoru pro 
ochranu údajů. Tyto protokoly se 
uchovávají po dobu pěti let, pokud 
podkladové údaje nebyly při uplynutí 
těchto pěti let dosud vymazány v souladu s 
čl. 9 odst. 3, což je případ, kdy se 
protokoly uchovávají dokud nejsou 
podkladové informace vymazány.
5. Členské státy zajistí, aby letečtí 
dopravci, jejich zástupci a prodejci letenek 
pro přepravu cestujících využívající 
leteckých služeb informovali cestující na 
mezinárodních letech v okamžiku 
rezervace letu a v okamžiku koupě letenky 
jasně a přesně o ustanovení týkajícím se 
předávání údajů jmenné evidence 
cestujících složce pro informace o 
cestujících, o účelech zpracování těchto 
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údajů, o době uchovávání údajů, jejich 
možném používání k prevenci, 
odhalování, vyšetřování a stíhání 
teroristických trestných činů a závažné 
trestné činnosti, o možnosti výměny a 
sdílení těchto údajů a o jejich právech na 
ochranu osobních údajů, a zejména o 
právu podat stížnost vnitrostátnímu 
orgánu dozoru pro ochranu údajů, který 
si zvolí. Stejné informace musí členské 
státy poskytnou veřejnosti.
6. Veškeré předávání údajů jmenné 
evidence cestujících složkou pro 
informace o cestujících a příslušnými 
orgány soukromým stranám v členských 
státech nebo ve třetích zemích je 
zakázáno.
7. Aniž jsou dotčena ustanovení článku 
10, přijmou členské státy vhodná opatření, 
kterými zajistí uplatňování ustanovení této 
směrnice, a zejména určí účinné, 
přiměřené a odrazující sankce, které se 
uplatní v případě porušení předpisů 
přijatých na základě této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 405
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát stanoví, že pokud jde 
o zpracování osobních údajů podle této 
směrnice, mají všichni cestující stejné 
právo na přístup, právo na opravu, výmaz 
nebo blokování a také právo na náhradu 
škody a soudní přezkum, jako jsou práva, 
která byla upravena v rámci vnitrostátního 
provádění článků 17, 18, 19 a 20
rámcového rozhodnutí Rady 
2008/977/SVV. Platí tudíž ustanovení 

1. Každý členský stát stanoví, že 
ustanovení, která byla upravena v rámci 
vnitrostátního provádění článků 21 a 22
rámcového rozhodnutí Rady 
2008/977/SVV, pokud jde o důvěrnost 
zpracovávání a bezpečnost údajů, se 
vztahují také na veškeré zpracování 
osobních údajů podle této směrnice.
Leteckým dopravcům, kteří obdrží 
kontaktní informace o cestujících od 
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článků 17, 18, 19 a 20 rámcového 
rozhodnutí Rady 2008/977/SVV.

cestovních agentur, nebude povoleno 
používat tyto informace ke komerčním 
účelům. 

Or. en

Pozměňovací návrh 406
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát stanoví, že pokud jde 
o zpracování osobních údajů podle této 
směrnice, mají všichni cestující stejné 
právo na přístup, právo na opravu, výmaz 
nebo blokování a také právo na náhradu 
škody a soudní přezkum, jako jsou práva, 
která byla upravena v rámci vnitrostátního 
provádění článků 17, 18, 19 a 20 
rámcového rozhodnutí Rady 
2008/977/SVV. Platí tudíž ustanovení 
článků 17, 18, 19 a 20 rámcového 
rozhodnutí Rady 2008/977/SVV.

1. Každý členský stát stanoví, že pokud jde 
o zpracování osobních údajů podle této 
směrnice, mají všichni cestující stejné 
právo na přístup, právo na opravu, výmaz 
nebo blokování a také právo na náhradu 
škody a soudní přezkum, jako jsou práva, 
která byla upravena v rámci vnitrostátního 
provádění směrnice Evropského 
parlamentu a Rady xx/xx/201x o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů příslušnými 
orgány pro účely prevence, odhalování, 
vyšetřování nebo stíhání trestných činů 
nebo výkonu trestních sankcí a volném 
pohybu těchto údajů.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými 
orgány pro účely prevence, odhalování, vyšetřování nebo stíhání trestných činů nebo výkonu 
trestních sankcí a volném pohybu těchto údajů by měla být přijata dříve než směrnice EU 
o jmenné evidenci cestujících.

Pozměňovací návrh 407
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát stanoví, že pokud jde 
o zpracování osobních údajů podle této 
směrnice, mají všichni cestující stejné 
právo na přístup, právo na opravu, výmaz 
nebo blokování a také právo na náhradu 
škody a soudní přezkum, jako jsou práva, 
která byla upravena v rámci vnitrostátního 
provádění článků 17, 18, 19 a 20 
rámcového rozhodnutí Rady 
2008/977/SVV. Platí tudíž ustanovení 
článků 17, 18, 19 a 20 rámcového 
rozhodnutí Rady 2008/977/SVV.

1. Každý členský stát stanoví, že pokud jde 
o zpracování osobních údajů podle této 
směrnice, mají všichni cestující stejné 
právo na přístup, právo na opravu, výmaz 
nebo blokování a také právo na náhradu 
škody a soudní přezkum, jako jsou práva, 
která byla upravena v rámci vnitrostátního 
provádění článku 17 odst. 1 a článků 18, 
19 a 20 rámcového rozhodnutí Rady 
2008/977/SVV. Platí tudíž ustanovení 
článku 17 odst. 1 a článků 18, 19 a 20 
rámcového rozhodnutí Rady 
2008/977/SVV.

Or. en

Pozměňovací návrh 408
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý členský stát stanoví, že 
ustanovení, která byla upravena v rámci 
vnitrostátního provádění článků 21 a 22
rámcového rozhodnutí Rady
2008/977/SVV, pokud jde o důvěrnost 
zpracovávání a bezpečnost údajů, se 
vztahují také na veškeré zpracování
osobních údajů podle této směrnice.

2. Každý členský stát stanoví, že 
ustanovení, která byla upravena v rámci 
vnitrostátního provádění směrnice 
Evropského parlamentu a Rady
xx/xx/201x o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů příslušnými orgány pro účely 
prevence, odhalování, vyšetřování nebo 
stíhání trestných činů nebo výkonu 
trestních sankcí a volném pohybu těchto 
údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 409
Axel Voss
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Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý členský stát stanoví, že 
ustanovení přijatá v rámci vnitrostátního 
práva při provádění článků 21 a 22 
rámcového rozhodnutí Rady 
2008/977/SVV, pokud jde o důvěrnost 
zpracovávání a bezpečnost údajů, se 
vztahují také na veškeré zpracování 
osobních údajů podle této směrnice.

2. Každý členský stát stanoví, že 
ustanovení přijatá v rámci vnitrostátního 
práva při provádění článků 21 a 22 
rámcového rozhodnutí Rady 
2008/977/SVV, pokud jde o důvěrnost 
zpracovávání a bezpečnost údajů, se 
vztahují také na veškeré zpracování 
osobních údajů podle této směrnice. Letečtí 
dopravci, kteří shromažďují kontaktní 
údaje od cestujících, kteří provedli 
rezervaci svého letu prostřednictvím 
cestovní kanceláře nebo jiného 
zprostředkovatele služeb cestovního 
ruchu, nesmějí tyto údaje použít 
k marketingovým účelům.

Or. de

Pozměňovací návrh 410
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud ustanovení přijatá ve 
vnitrostátním právu při provádění 
směrnice 95/46/ES poskytují cestujícím 
větší práva na přístup, právo na opravu, 
výmaz nebo blokování údajů, na náhradu 
škody, na soudní přezkum, na důvěrnost 
zpracování a na zabezpečení údajů, než 
ustanovení uvedená v odstavcích 1 a 2, 
platí vnitrostátní ustanovení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 411
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud ustanovení přijatá ve 
vnitrostátním právu při provádění 
směrnice 95/46/ES poskytují cestujícím 
větší práva na přístup, právo na opravu, 
výmaz nebo blokování údajů, na náhradu 
škody, na soudní přezkum, na důvěrnost 
zpracování a na zabezpečení údajů, než 
ustanovení uvedená v odstavcích 1 a 2, 
platí vnitrostátní ustanovení.

Or. en

Pozměňovací návrh 412
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Veškeré zpracování údajů jmenné 
evidence cestujících, které odhalují rasový 
nebo etnický původ dané osoby, její 
náboženské či filozofické přesvědčení, 
politické názory, odborovou příslušnost, 
zdraví nebo sexuální orientaci, je zakázáno. 
V případě, že složka pro informace o 
cestujících obdrží údaje jmenné evidence 
cestujících, které tyto informace odhalují,
dojde k okamžitému výmazu těchto údajů.

3. Veškeré zpracování údajů jmenné 
evidence cestujících, které odhalují 
pohlaví, rasový původ, barvu pleti, etnický 
nebo sociální původ dané osoby, její 
genetické rysy, jazyk, její náboženské či 
filozofické přesvědčení, politické názory, 
odborovou příslušnost, příslušnost 
k národnostní menšině, majetek, 
zdravotní postižení, věk, zdraví nebo 
sexuální orientaci, je zakázáno, jak je 
stanoveno v článku 21 Listiny základních 
práv Evropské unie. V případě, že složka 
pro informace o cestujících obdrží údaje 
jmenné evidence cestujících, které tyto 
informace odhalují, dojde k okamžitému a 
trvalému výmazu těchto údajů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 413
Kinga Göncz

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Veškeré zpracování údajů jmenné 
evidence cestujících, které odhalují rasový 
nebo etnický původ dané osoby, její 
náboženské či filozofické přesvědčení, 
politické názory, odborovou příslušnost, 
zdraví nebo sexuální orientaci, je zakázáno. 
V případě, že složka pro informace o 
cestujících obdrží údaje jmenné evidence 
cestujících, které tyto informace odhalují, 
dojde k okamžitému výmazu těchto údajů.

3. Veškeré zpracování údajů jmenné 
evidence cestujících, které odhalují rasový 
nebo etnický původ dané osoby, její 
náboženské či filozofické přesvědčení, 
politické názory, odborovou příslušnost, 
zdraví, zdravotní postižení nebo sexuální 
orientaci, je zakázáno. V případě, že složka 
pro informace o cestujících obdrží údaje 
jmenné evidence cestujících, které tyto 
informace odhalují, dojde k okamžitému 
výmazu těchto údajů. Leteckým 
dopravcům, kteří zpracovávají takové 
údaje, se uloží sankce stanovené v článku 
10 směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 414
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

4. Veškeré zpracování údajů jmenné 
evidence cestujících prováděné leteckými 
dopravci, veškeré předávání údajů jmenné 
evidence cestujících prováděné složkou pro 
informace o cestujících a všechny žádosti 
podávané příslušnými orgány nebo 
složkami pro informace o cestujících
členských států a třetích zemí, třebaže 
odmítnuté, budou zaprotokolovány nebo 
zdokumentovány složkou pro informace 
o cestujících a příslušnými orgány pro 

4. Veškeré zpracování údajů jmenné 
evidence cestujících prováděné leteckými 
dopravci, veškeré předávání údajů jmenné 
evidence cestujících prováděné složkou pro 
informace o cestujících a všechny žádosti 
podávané příslušnými orgány členských 
států a třetích zemí, třebaže odmítnuté, 
budou zaprotokolovány nebo 
zdokumentovány složkou pro informace 
o cestujících a příslušnými orgány pro 
účely ověření zákonnosti zpracování údajů, 
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účely ověření zákonnosti zpracování údajů, 
vlastní kontroly a zajištění nezbytné 
neporušenosti a zabezpečení údajů, a to 
zejména vnitrostátními orgány dozoru pro 
ochranu údajů. Tyto protokoly se 
uchovávají po dobu pěti let, pokud 
podkladové údaje nebyly při uplynutí 
těchto pěti let dosud vymazány v souladu s 
čl. 9 odst. 3, což je případ, kdy se 
protokoly uchovávají, dokud nejsou 
podkladové informace vymazány.

vlastní kontroly a zajištění nezbytné 
neporušenosti a zabezpečení údajů, a to 
orgánem dozoru pro ochranu údajů. Tyto 
protokoly se uchovávají po dobu pěti let, 
pokud podkladové údaje nebyly při 
uplynutí těchto pěti let dosud vymazány v 
souladu s čl. 9 odst. 3, což je případ, kdy se 
protokoly uchovávají, dokud nejsou 
podkladové informace vymazány.

Or. de

Pozměňovací návrh 415
Ágnes Hankiss

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Veškeré zpracování údajů jmenné 
evidence cestujících prováděné leteckými 
dopravci, veškeré předávání údajů jmenné 
evidence cestujících prováděné složkou pro 
informace o cestujících a všechny žádosti 
podávané příslušnými orgány nebo 
složkami pro informace o cestujících 
členských států a třetích zemí, třebaže 
odmítnuté, budou zaprotokolovány nebo 
zdokumentovány složkou pro informace o 
cestujících a příslušnými orgány pro účely 
ověření zákonnosti zpracování údajů, 
vlastní kontroly a zajištění nezbytné 
neporušenosti a zabezpečení údajů, a to 
zejména vnitrostátními orgány dozoru pro 
ochranu údajů. Tyto protokoly se 
uchovávají po dobu pěti let, pokud 
podkladové údaje nebyly při uplynutí 
těchto pěti let dosud vymazány v souladu 
s čl. 9 odst. 3, což je případ, kdy se 
protokoly uchovávají dokud nejsou 
podkladové informace vymazány.

4. Veškeré zpracování údajů jmenné 
evidence cestujících prováděné leteckými 
dopravci, veškeré předávání údajů jmenné 
evidence cestujících prováděné složkou pro 
informace o cestujících a všechny žádosti 
podávané příslušnými orgány nebo 
složkami pro informace o cestujících 
členských států a třetích zemí, třebaže 
odmítnuté, budou zaprotokolovány nebo 
zdokumentovány složkou pro informace o 
cestujících a příslušnými orgány pro účely 
ověření zákonnosti zpracování údajů, 
vlastní kontroly a zajištění nezbytné 
neporušenosti a zabezpečení údajů, a to 
zejména vnitrostátními orgány dozoru pro 
ochranu údajů. Tyto protokoly se 
uchovávají po dobu pěti let, pokud 
podkladové údaje nebyly při uplynutí 
těchto pěti let dosud vymazány v souladu 
s čl. 9 odst. 3, což je případ, kdy se 
protokoly uchovávají, dokud nejsou 
podkladové informace vymazány. Osoby, 
které provádějí bezpečnostní kontroly, 
mají přístup k údajům jmenné evidence 
cestujících, provádějí jejich analýzu 
a spravují protokoly údajů, musí mít 
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nejvyšší stupeň bezpečnostní prověrky a 
musí absolvovat bezpečnostní prověrku 
a školení. Každá osoba má stanovený 
profil, který vymezuje rozsah jejího 
přístupu s ohledem na charakter práce, 
funkci a pravomoci.

Or. hu

Pozměňovací návrh 416
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Na ochranu veškerých údajů se 
použije zvláště vysoký bezpečnostní 
standard řídící se aktuálním vývojem 
odborných diskusí o ochraně údajů a 
trvale aktualizovaný tak, aby odrážel nové 
znalosti a poznatky. Ekonomické aspekty 
se zohlední jako druhotný zájem nanejvýš, 
pokud se přijímají příslušná rozhodnutí o 
bezpečnostních normách, které je třeba 
použít.
Zejména se použije postup šifrování 
odpovídající aktuálnímu technickému 
pokroku, který:
- zajistí, že systémy na zpracování údajů 
nemohou být používány osobami bez 
povolení,
- zajistí, že se schválení uživatelé systémů 
na zpracování údajů nemohou dostat 
k jiným údajům, než jsou oprávněni, a že 
osobní údaje není možno při zpracování 
nebo využívání a po uplynutí lhůty pro 
uchovávání číst, kopírovat, měnit nebo 
odstraňovat bez povolení,
- zajistí, že osobní údaje nelze při 
elektronickém přenosu, nebo v průběhu 
transportu nebo ukládání na paměťové 
médium číst, kopírovat, měnit nebo 
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odstraňovat bez povolení, a zajistí možnost 
kontroly a zjišťování, kam mají být osobní 
údaje za pomoci přenosových zařízení 
převedeny.
Je zaručena možnost zpětné kontroly a 
zjišťování, zda a kým byly údaje vloženy 
do systémů na zpracování údajů a zda 
byly změněny nebo odstraněny.
Je zaručeno, že osobní údaje 
zpracovávané na smluvním základě, 
mohou být zpracovávány jen v souladu
s pokyny smluvního subjektu.
Je zaručena ochrana osobních údajů proti 
náhodnému zničení nebo ztrátě.
Je zaručena možnost odděleného 
zpracování údajů shromážděných 
k různým účelům.

Or. en

Pozměňovací návrh 417
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Na ochranu veškerých údajů se 
použije technologie odpovídající 
aktuálnímu technickému pokroku 
s přihlédnutím k vývoji odborných diskusí 
o ochraně údajů a trvale aktualizovaný 
tak, aby odrážel nové znalosti a poznatky.
Zejména se použije postup šifrování 
odpovídající aktuálnímu technickému
pokroku, který:
- zajistí, že systémy na zpracování údajů 
nemohou být používány osobami bez 
povolení,
- zajistí, že se schválení uživatelé systémů 
na zpracování údajů nemohou dostat 
k jiným údajům, než jsou oprávněni, a že 
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osobní údaje není možno při zpracování 
nebo využívání a po uplynutí lhůty pro 
uchovávání číst, kopírovat, upravovat 
nebo odstraňovat bez povolení,
- zajistí, že osobní údaje nelze při 
elektronickém přenosu, nebo v průběhu 
transportu nebo ukládání na paměťové 
médium číst, kopírovat, upravovat nebo 
odstraňovat bez povolení, a zajistí možnost 
kontroly a zjišťování, kam mají být osobní 
údaje za pomoci přenosových zařízení 
převedeny.
Je zaručena možnost zpětné kontroly a 
zjišťování, zda a kdo měl k osobním 
údajům přístup.
Je zaručeno, že osobní údaje 
zpracovávané na smluvním základě, 
mohou být zpracovávány jen v souladu 
s pokyny smluvního subjektu.

Or. en

Pozměňovací návrh 418
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, aby letečtí 
dopravci, jejich zástupci a prodejci letenek 
pro přepravu cestujících využívající 
leteckých služeb informovali cestující na 
mezinárodních letech v okamžiku 
rezervace letu a v okamžiku koupě letenky 
jasně a přesně o ustanovení týkajícím se 
předávání údajů jmenné evidence 
cestujících složce pro informace o 
cestujících, o účelech zpracování těchto 
údajů, o době uchovávání údajů, jejich 
možném používání k prevenci, odhalování, 
vyšetřování a stíhání teroristických 
trestných činů a závažné trestné činnosti, o 
možnosti výměny a sdílení těchto údajů a o 

5. Členské státy zajistí, aby letečtí 
dopravci, jejich zástupci a prodejci letenek 
pro přepravu cestujících využívající 
leteckých služeb informovali cestující na 
mezinárodních letech v okamžiku 
rezervace letu a v okamžiku koupě letenky 
jasně a přesně o ustanovení týkajícím se 
předávání údajů jmenné evidence 
cestujících složkám pro informace o 
cestujících, o účelech zpracování těchto 
údajů, o době uchovávání údajů, jejich 
možném používání k prevenci, odhalování, 
vyšetřování a stíhání teroristických 
trestných činů a závažné nadnárodní 
trestné činnosti, o možnosti výměny a 
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jejich právech na ochranu osobních údajů, 
a zejména o právu podat stížnost 
vnitrostátnímu orgánu dozoru pro ochranu 
údajů, který si zvolí. Stejné informace musí 
členské státy poskytnou veřejnosti.

sdílení těchto údajů a o jejich právech na 
ochranu osobních údajů, jako je právo na 
přístup, opravu, výmaz a blokování údajů, 
a o právu podat stížnost vnitrostátnímu 
orgánu dozoru pro ochranu údajů, který si 
zvolí. Stejné informace musí členské státy 
poskytnout veřejnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 419
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, aby letečtí 
dopravci, jejich zástupci a prodejci letenek 
pro přepravu cestujících využívající 
leteckých služeb informovali cestující na 
mezinárodních letech v okamžiku 
rezervace letu a v okamžiku koupě letenky 
jasně a přesně o ustanovení týkajícím se 
předávání údajů jmenné evidence 
cestujících složce pro informace o 
cestujících, o účelech zpracování těchto 
údajů, o době uchovávání údajů, jejich 
možném používání k prevenci, odhalování, 
vyšetřování a stíhání teroristických 
trestných činů a závažné trestné činnosti, o 
možnosti výměny a sdílení těchto údajů a o 
jejich právech na ochranu osobních údajů, 
a zejména o právu podat stížnost 
vnitrostátnímu orgánu dozoru pro ochranu 
údajů, který si zvolí. Stejné informace musí 
členské státy poskytnou veřejnosti.

5. Členské státy zajistí, aby letečtí 
dopravci, jejich zástupci a prodejci letenek 
pro přepravu cestujících využívající 
leteckých služeb informovali cestující na 
mezinárodních letech v okamžiku 
rezervace letu a v okamžiku koupě letenky 
jasně a přesně o ustanovení týkajícím se 
předávání údajů jmenné evidence 
cestujících složce pro informace o 
cestujících, o účelech zpracování těchto 
údajů, o době uchovávání údajů, jejich 
možném používání k prevenci, odhalování, 
vyšetřování a stíhání teroristických 
trestných činů, jejich zpracování na 
základě kritérií předem stanovených 
příslušnými orgány uvedenými v článku 5, 
o možnosti výměny a sdílení těchto údajů a 
o jejich právech na ochranu osobních 
údajů, a zejména o právu podat stížnost 
vnitrostátnímu orgánu dozoru pro ochranu 
údajů, který si zvolí. Stejné informace musí 
členské státy poskytnout veřejnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 420
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, aby letečtí 
dopravci, jejich zástupci a prodejci letenek 
pro přepravu cestujících využívající 
leteckých služeb informovali cestující na 
mezinárodních letech v okamžiku 
rezervace letu a v okamžiku koupě letenky 
jasně a přesně o ustanovení týkajícím se 
předávání údajů jmenné evidence 
cestujících složce pro informace o 
cestujících, o účelech zpracování těchto 
údajů, o době uchovávání údajů, jejich 
možném používání k prevenci, odhalování, 
vyšetřování a stíhání teroristických 
trestných činů a závažné trestné činnosti, o 
možnosti výměny a sdílení těchto údajů a o 
jejich právech na ochranu osobních údajů, 
a zejména o právu podat stížnost 
vnitrostátnímu orgánu dozoru pro ochranu 
údajů, který si zvolí. Stejné informace musí 
členské státy poskytnou veřejnosti.

5. Členské státy zajistí, aby cestující na 
mezinárodních letech byli v okamžiku
rezervace letu a v okamžiku koupě letenky 
jasně a přesně informováni o ustanovení 
týkajícím se předávání údajů jmenné 
evidence cestujících složkám pro 
informace o cestujících, o účelech 
zpracování těchto údajů, o době 
uchovávání údajů, jejich možném 
používání k prevenci, odhalování, 
vyšetřování a stíhání teroristických 
trestných činů a závažné nadnárodní 
trestné činnosti, o možnosti výměny a 
sdílení těchto údajů a o jejich právech na 
ochranu osobních údajů, jako je právo na 
přístup, opravu, výmaz a blokování údajů, 
a o právu podat stížnost vnitrostátnímu 
orgánu dozoru pro ochranu údajů, který si 
zvolí. Stejné informace musí členské státy 
poskytnout veřejnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 421
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, aby letečtí 
dopravci, jejich zástupci a prodejci letenek 
pro přepravu cestujících využívající 
leteckých služeb informovali cestující na 
mezinárodních letech v okamžiku 
rezervace letu a v okamžiku koupě letenky 
jasně a přesně o ustanovení týkajícím se 

5. Členské státy zajistí, aby letečtí 
dopravci, jejich zástupci a prodejci letenek 
pro přepravu cestujících využívající 
leteckých služeb informovali cestující na 
mezinárodních letech v okamžiku 
rezervace letu a v okamžiku koupě letenky 
jasně a přesně o ustanovení týkajícím se 
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předávání údajů jmenné evidence 
cestujících složce pro informace o 
cestujících, o účelech zpracování těchto 
údajů, o době uchovávání údajů, jejich 
možném používání k prevenci, 
odhalování, vyšetřování a stíhání 
teroristických trestných činů a závažné 
trestné činnosti, o možnosti výměny a 
sdílení těchto údajů a o jejich právech na 
ochranu osobních údajů, a zejména o právu 
podat stížnost vnitrostátnímu orgánu 
dozoru pro ochranu údajů, který si zvolí. 
Stejné informace musí členské státy 
poskytnou veřejnosti.

předávání údajů jmenné evidence 
cestujících složce pro informace o 
cestujících, o účelech zpracování těchto 
údajů, o době uchovávání údajů, o 
možnosti výměny a sdílení těchto údajů a o 
jejich právech na ochranu osobních údajů, 
a zejména o právu podat stížnost 
vnitrostátnímu orgánu dozoru pro ochranu 
údajů, který si zvolí. Stejné informace musí 
členské státy poskytnout veřejnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 422
Véronique Mathieu

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, aby letečtí 
dopravci, jejich zástupci a prodejci letenek 
pro přepravu cestujících využívající 
leteckých služeb informovali cestující na 
mezinárodních letech v okamžiku 
rezervace letu a v okamžiku koupě letenky 
jasně a přesně o ustanovení týkajícím se 
předávání údajů jmenné evidence 
cestujících složce pro informace o 
cestujících, o účelech zpracování těchto 
údajů, o době uchovávání údajů, jejich 
možném používání k prevenci, odhalování, 
vyšetřování a stíhání teroristických 
trestných činů a závažné trestné činnosti, o 
možnosti výměny a sdílení těchto údajů a o 
jejich právech na ochranu osobních údajů, 
a zejména o právu podat stížnost 
vnitrostátnímu orgánu dozoru pro ochranu 
údajů, který si zvolí. Stejné informace musí 
členské státy poskytnou veřejnosti.

5. Členské státy zajistí, aby letečtí 
dopravci, jejich zástupci a prodejci letenek 
pro přepravu cestujících využívající 
leteckých služeb informovali cestující na 
letech uvnitř Unie nebo letech mimo Unii 
v okamžiku rezervace letu a v okamžiku 
koupě letenky jasně a přesně o ustanovení 
týkajícím se předávání údajů jmenné 
evidence cestujících složce pro informace o 
cestujících, o účelech zpracování těchto 
údajů, o době uchovávání údajů, jejich 
možném používání k prevenci, odhalování, 
vyšetřování a stíhání teroristických 
trestných činů a závažné trestné činnosti, o 
možnosti výměny a sdílení těchto údajů a o 
jejich právech na ochranu osobních údajů, 
a zejména o právu podat stížnost 
vnitrostátnímu orgánu dozoru pro ochranu 
údajů, který si zvolí. Stejné informace musí 
členské státy poskytnou veřejnosti.
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Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyplývá ze zahrnutí všech letů uvnitř Unie do oblasti působnosti 
směrnice. Termíny „let uvnitř Unie“ a „let mimo Unii“ lépe vyhovují než 
„mezinárodní/vnitřní lety“ odvozené od Schengenského hraničního kodexu, který není 
uzpůsoben pro směrnici, jež se uplatní na celém území Evropské unie.

Pozměňovací návrh 423
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 6

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

6. Veškeré předávání údajů jmenné 
evidence cestujících složkou pro informace 
o cestujících a příslušnými orgány 
soukromým stranám v členských státech 
nebo ve třetích zemích je zakázáno.

(Netýká se českého znění.)

Or. de

Pozměňovací návrh 424
Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 7

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

7. Aniž jsou dotčena ustanovení článku 10, 
přijmou členské státy vhodná opatření, 
kterými zajistí uplatňování ustanovení této 
směrnice, a zejména určí účinné, přiměřené 
a odrazující sankce, které se uplatní v 
případě porušení předpisů přijatých na 
základě této směrnice.

(Netýká se českého znění.)

Or. de
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Pozměňovací návrh 425
Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12 vypouští se
Vnitrostátní orgány dozoru

Každý členský stát stanoví, že vnitrostátní 
orgán dozoru zřízený v rámci provádění 
článku 25 rámcového rozhodnutí 
2008/977/SVV odpovídá také za 
poskytování poradenství a sledování 
způsobu, jakým jsou ustanovení přijatá 
členskými státy podle této směrnice 
uplatňována a prováděna na jeho území. 
Platí další ustanovení článku 25 
rámcového rozhodnutí 2008/977/SVV.

Or. en

Pozměňovací návrh 426
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý členský stát stanoví, že vnitrostátní 
orgán dozoru zřízený v rámci provádění 
článku 25 rámcového rozhodnutí 
2008/977/SVV odpovídá také za 
poskytování poradenství a sledování 
způsobu, jakým jsou ustanovení přijatá 
členskými státy podle této směrnice 
uplatňována a prováděna na jeho území.
Platí další ustanovení článku 25 
rámcového rozhodnutí 2008/977/SVV.

Každý členský stát stanoví, že vnitrostátní 
orgán dozoru zřízený v rámci provádění 
směrnice [...] Evropského parlamentu a 
Rady o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů příslušnými orgány pro účely 
prevence, odhalování, vyšetřování nebo 
stíhání trestných činů nebo výkonu 
trestních sankcí a volném pohybu těchto 
údajů odpovídá také za poskytování 
poradenství a sledování způsobu, jakým 
jsou ustanovení přijatá členskými státy 
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podle této směrnice uplatňována a 
prováděna na jeho území.

Or. en

Pozměňovací návrh 427
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise předloží Evropskému parlamentu 
a Radě zprávu o finančním dopadu této 
směrnice. Zpráva se zaměří zejména na 
náklady, které ponesou cestující, letečtí 
dopravci a prodejci letenek. V případě 
potřeby bude ke zprávě připojen 
legislativní návrh, jehož cílem bude 
sjednocení finančního břemene 
rozděleného mezi veřejné orgány a letecké 
dopravce po celé Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 428
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12a
Komise předloží do …* Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o finančním 
dopadu této směrnice. Zpráva se zaměří 
zejména na náklady, které ponesou 
cestující, letečtí dopravci a prodejci 
letenek. V případě potřeby bude ke zprávě 
připojen legislativní návrh, jehož cílem 
bude sjednocení finančního břemene 
rozděleného mezi veřejné orgány a letecké 
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dopravce po celé Unii.
_____________
* Úř. věst.: doplňte datum: dva roky ode 
dne vstupu této směrnice v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Problematice nákladů by měla být věnována pozornost.

Pozměňovací návrh 429
Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13 vypouští se
Společné protokoly a podporované datové 

formáty
1. Veškeré předávání údajů jmenné 
evidence cestujících složkám pro 
informace o cestujících pro účely této 
směrnice se provádí elektronicky, nebo, v 
případě technické závady, jakýmikoliv 
jinými vhodnými prostředky po dobu 
jednoho roku po přijetí společných 
protokolů a podporovaných datových 
formátů v souladu s článkem 14.
2. Po uplynutí doby jednoho roku od data 
přijetí společných protokolů a 
podporovaných datových formátů probíhá 
veškeré předávání údajů jmenné evidence 
cestujících leteckými dopravci složkám 
pro informace o cestujících s použitím 
bezpečných metod v podobě přijatých 
společných protokolů, které budou 
společné pro veškeré předávání, aby byla 
zajištěna bezpečnost údajů během 
předávání, a v podporovaných datových 
formátech, aby byla zajištěna jejich 
čitelnost pro všechny zúčastněné strany. 
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Každý letecký dopravce musí vybrat a 
sdělit složce pro informace o cestujících 
ten společný protokol a datový formát, 
který má v úmyslu pro předávání použít.
3. Seznam schválených společných 
protokolů a podporovaných datových 
formátů vypracuje a v případě potřeby 
upraví Komise v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 14 odst. 2.
4. Pokud přijaté společné protokoly a 
podporované datové formáty uvedené v 
odstavcích 2 a 3 nejsou k dispozici, 
zůstává v platnosti odstavec 1.
5. Každý členský stát zajistí, aby byla 
přijata nezbytná technická opatření 
umožňující použití společných protokolů a 
datových formátů do jednoho roku ode 
dne, kdy byly společné protokoly a 
podporované datové formáty přijaty.

Or. en

Pozměňovací návrh 430
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1. Veškeré předávání údajů jmenné 
evidence cestujících složkám pro 
informace o cestujících pro účely této 
směrnice se provádí elektronicky, nebo, v 
případě technické závady, jakýmikoliv 
jinými vhodnými prostředky po dobu 
jednoho roku po přijetí společných 
protokolů a podporovaných datových 
formátů v souladu s článkem 14.

1. Veškeré předávání údajů jmenné 
evidence cestujících složce pro informace o 
cestujících pro účely této směrnice se 
provádí elektronicky, nebo, v případě 
technické závady, jakýmikoliv jinými 
vhodnými prostředky po dobu jednoho 
roku po přijetí společných protokolů a 
podporovaných datových formátů v 
souladu s článkem 14.

Or. de
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Pozměňovací návrh 431
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Veškeré předávání údajů jmenné 
evidence cestujících složkám pro 
informace o cestujících pro účely této 
směrnice se provádí elektronicky, nebo, 
v případě technické závady, jakýmikoliv 
jinými vhodnými prostředky po dobu 
jednoho roku po přijetí společných 
protokolů a podporovaných datových 
formátů v souladu s článkem 14.

1. Veškeré předávání údajů jmenné 
evidence cestujících složkám pro 
informace o cestujících pro účely této 
směrnice se provádí zabezpečenými 
elektronickými prostředky, nebo, v případě 
technické závady, jakýmikoliv jinými 
vhodnými prostředky po dobu jednoho 
roku po přijetí společných protokolů a 
podporovaných datových formátů 
v souladu s článkem 14.

Or. ro

Pozměňovací návrh 432
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

2. Po uplynutí doby jednoho roku od data 
přijetí společných protokolů a 
podporovaných datových formátů probíhá 
veškeré předávání údajů jmenné evidence 
cestujících leteckými dopravci složkám pro 
informace o cestujících s použitím 
bezpečných metod v podobě přijatých 
společných protokolů, které budou 
společné pro veškeré předávání, aby byla 
zajištěna bezpečnost údajů během 
předávání, a v podporovaných datových 
formátech, aby byla zajištěna jejich 
čitelnost pro všechny zúčastněné strany. 
Každý letecký dopravce musí vybrat a 
sdělit složce pro informace o cestujících 
ten společný protokol a datový formát, 

2. Po uplynutí doby jednoho roku od data 
přijetí společných protokolů a 
podporovaných datových formátů probíhá 
veškeré předávání údajů jmenné evidence 
cestujících leteckými dopravci složce pro 
informace o cestujících s použitím 
bezpečných metod v podobě přijatých 
společných protokolů, které budou 
společné pro veškeré předávání, aby byla 
zajištěna bezpečnost údajů během 
předávání, a v podporovaných datových 
formátech, aby byla zajištěna jejich 
čitelnost pro všechny zúčastněné strany. 
Každý letecký dopravce musí vybrat a 
sdělit složce pro informace o cestujících 
ten společný protokol a datový formát, 
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který má v úmyslu pro předávání použít. který má v úmyslu pro předávání použít.

Or. de

Pozměňovací návrh 433
Véronique Mathieu

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Každý členský stát zajistí, aby byla 
přijata nezbytná technická opatření 
umožňující použití společných protokolů a 
datových formátů do jednoho roku ode 
dne, kdy byly společné protokoly a 
podporované datové formáty přijaty.

5. Každý členský stát zajistí, aby byla 
přijata nezbytná technická opatření 
umožňující použití společných protokolů a 
datových formátů do jednoho roku ode 
dne, kdy byly společné protokoly a 
podporované datové formáty přijaty 
s ohledem na předpisy ICAO.

Or. fr

Odůvodnění

Aby byla zajištěna určitá úroveň soudržnosti s mezinárodními předpisy, je nezbytné upřesnit, 
že technická opatření, která budou přijata, se budou držet opatření uznávaných na 
mezinárodní úrovni.

Pozměňovací návrh 434
Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Článek 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14 vypouští se
Postup projednávání ve výborech

1. Komisi bude nápomocen výbor (dále 
jen „výbor“). Uvedený výbor bude 
výborem ve smyslu nařízení […/2011/EU] 
ze dne 16. února 2011.
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
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použije se článek 4 nařízení […/2011/EU] 
ze dne 16. února 2011.

Or. en

Pozměňovací návrh 435
Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Článek 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15 vypouští se
Provedení

1. Členské státy uvedou v účinnost právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději dva 
roky po vstupu této směrnice v platnost. 
Neprodleně sdělí Komisi jejich znění 
a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy 
a touto směrnicí.
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy.
2. Členské státy sdělí Komisi znění 
hlavních ustanovení vnitrostátních 
právních předpisů, které přijmou v oblasti 
působnosti této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 436
Manfred Weber

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1
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Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději dva 
roky po vstupu této směrnice v platnost. 
Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a 
srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a 
touto směrnicí.

Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději dva 
roky po vstupu této směrnice v platnost. 
Členské státy, které poprvé po této době 
použijí údaje jmenné evidence cestujících 
pro účely této směrnice stanovené v čl. 1 
odst. 2 písm. a) a b), uvedou v účinnost 
nezbytné právní a správní předpisy 
nejpozději ke dni jejich prvního použití. 
Členské státy neprodleně sdělí Komisi 
jejich znění a srovnávací tabulku mezi 
těmito předpisy a touto směrnicí.

Or. de

Pozměňovací návrh 437
Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16 vypouští se
Přechodná ustanovení

K datu uvedenému v čl. 15 odst. 1, tj. dva 
roky od vstupu této směrnice v platnost, 
členské státy zajistí, aby byly 
shromažďovány údaje jmenné evidence 
cestujících nejméně u 30 % letů 
uvedených v čl. 6 odst. 1 Do dvou let od 
data uvedeného v článku 15 členské státy 
zajistí, aby byly shromažďovány údaje 
jmenné evidence cestujících nejméně u 
60 % všech letů uvedených v čl. 6 odst. 1. 
Členské státy zajistí, aby čtyři roky od data 
uvedeného v článku 15 byly 
shromažďovány údaje jmenné evidence 
cestujících u všech letů uvedených v čl. 6 
odst. 1.
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Or. en

Pozměňovací návrh 438
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přechodná ustanovení vypouští se
K datu uvedenému v čl. 15 odst. 1, tj. dva 
roky od vstupu této směrnice v platnost, 
členské státy zajistí, aby byly 
shromažďovány údaje jmenné evidence 
cestujících nejméně u 30 % letů 
uvedených v čl. 6 odst. 1. Do dvou let od 
data uvedeného v článku 15 členské státy 
zajistí, aby byly shromažďovány údaje 
jmenné evidence cestujících nejméně u 
60 % všech letů uvedených v čl. 6 odst. 1. 
Členské státy zajistí, aby čtyři roky od data 
uvedeného v článku 15 byly 
shromažďovány údaje jmenné evidence 
cestujících u všech letů uvedených v čl. 6 
odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 439
Manfred Weber

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

K datu uvedenému v čl. 15 odst. 1, tj. dva 
roky od vstupu této směrnice v platnost,
členské státy zajistí, aby byly 
shromažďovány údaje jmenné evidence 
cestujících nejméně u 30 % letů uvedených 
v čl. 6 odst. 1. Do dvou let od data 
uvedeného v článku 15 členské státy 

K datům uvedeným v čl. 15 odst. 1 členské 
státy zajistí, aby byly shromažďovány 
údaje jmenné evidence cestujících nejméně 
u 30 % letů uvedených v čl. 6 odst. 1. Do 
dvou let od dat uvedených v článku 15 
členské státy zajistí, aby byly 
shromažďovány údaje jmenné evidence 



PE486.159v01-00 148/170 AM\897635CS.doc

CS

zajistí, aby byly shromažďovány údaje 
jmenné evidence cestujících nejméně u 60 
% všech letů uvedených v čl. 6 odst. 1.
Členské státy zajistí, aby čtyři roky od data 
uvedeného v článku 15 byly 
shromažďovány údaje jmenné evidence 
cestujících u všech letů uvedených v čl. 6 
odst. 1. 

cestujících nejméně u 60 % všech letů 
uvedených v čl. 6 odst. 1. Členské státy 
zajistí, aby čtyři roky od dat uvedených
v článku 15 byly shromažďovány údaje 
jmenné evidence cestujících u všech letů 
uvedených v čl. 6 odst. 1. 

Or. de

Pozměňovací návrh 440
Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Článek 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17 vypouští se
Přezkum

Na základě informací poskytnutých 
členskými státy provede Komise:
a) přezkum proveditelnosti a nutnosti 
zahrnutí vnitřních letů do oblasti 
působnosti této směrnice vzhledem ke 
zkušenostem nabytým členskými státy, 
které údaje jmenné evidence cestujících u 
vnitřních letů shromažďují. Komise 
předloží zprávu Evropskému parlamentu 
a Radě do dvou let po datu uvedeném v čl. 
15 odst. 1;
b) provede přezkum fungování této 
směrnice a předloží zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě do čtyř let po datu 
uvedeném v čl. 15 odst. 1. Tento přezkum 
se musí zabývat všemi prvky této směrnice 
se zvláštním důrazem na soulad se 
standardem ochrany osobních údajů, 
délku uchovávání údajů a kvalitu 
posouzení. Zahrne rovněž statistické údaje 
sebrané podle článku 18.

Or. en
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Pozměňovací návrh 441
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přezkum proveditelnosti a nutnosti 
zahrnutí vnitřních letů do oblasti 
působnosti této směrnice vzhledem ke 
zkušenostem nabytým členskými státy, 
které údaje jmenné evidence cestujících u 
vnitřních letů shromažďují. Komise 
předloží zprávu Evropskému parlamentu 
a Radě do dvou let po datu uvedeném v čl. 
15 odst. 1;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Oblast působnosti této směrnice by se měla omezit pouze na cílené mezinárodní lety.

Pozměňovací návrh 442
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přezkum proveditelnosti a nutnosti 
zahrnutí vnitřních letů do oblasti 
působnosti této směrnice vzhledem ke 
zkušenostem nabytým členskými státy, 
které údaje jmenné evidence cestujících u 
vnitřních letů shromažďují. Komise 
předloží zprávu Evropskému parlamentu 
a Radě do dvou let po datu uvedeném v čl. 
15 odst. 1;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 443
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přezkum proveditelnosti a nutnosti 
zahrnutí vnitřních letů do oblasti 
působnosti této směrnice vzhledem ke 
zkušenostem nabytým členskými státy, 
které údaje jmenné evidence cestujících u 
vnitřních letů shromažďují. Komise 
předloží zprávu Evropskému parlamentu 
a Radě do dvou let po datu uvedeném v čl. 
15 odst. 1;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 444
Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přezkum proveditelnosti a nutnosti 
zahrnutí vnitřních letů do oblasti 
působnosti této směrnice vzhledem ke 
zkušenostem nabytým členskými státy, 
které údaje jmenné evidence cestujících u 
vnitřních letů shromažďují. Komise 
předloží zprávu Evropskému parlamentu a 
Radě do dvou let po datu uvedeném v čl. 
15 odst. 1;

a) přezkum proveditelnosti a nutnosti 
oblasti působnosti této směrnice vzhledem 
ke zkušenostem nabytým členskými státy, 
které údaje jmenné evidence cestujících 
shromažďují. Komise předloží zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě do dvou 
let po datu uvedeném v čl. 15 odst. 1;

Or. en

Pozměňovací návrh 445
Carmen Romero López
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Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přezkum proveditelnosti a nutnosti 
zahrnutí vnitřních letů do oblasti 
působnosti této směrnice vzhledem ke 
zkušenostem nabytým členskými státy, 
které údaje jmenné evidence cestujících u 
vnitřních letů shromažďují. Komise 
předloží zprávu Evropskému parlamentu a 
Radě do dvou let po datu uvedeném v čl. 
15 odst. 1;

a) přezkum proveditelnosti a nutnosti 
rozšíření oblasti působnosti této směrnice 
vzhledem ke zkušenostem a výsledkům 
nabytým členskými státy při 
shromažďování údajů jmenné evidence 
cestujících a s přihlédnutím k hodnocení 
dalších existujících nástrojů EU určených 
k boji proti terorismu a organizované 
trestné činnosti. Komise předloží zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě do dvou 
let po datu uvedeném v čl. 15 odst. 1;

Or. en

Pozměňovací návrh 446
Manfred Weber

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. a

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(a) přezkum proveditelnosti a nutnosti 
zahrnutí vnitřních letů do oblasti 
působnosti této směrnice vzhledem ke 
zkušenostem nabytým členskými státy, 
které údaje jmenné evidence cestujících u 
vnitřních letů shromažďují. Komise 
předloží zprávu Evropskému parlamentu a 
Radě do dvou let po datu uvedeném v čl. 
15 odst. 1;

(a) přezkum proveditelnosti a nutnosti 
zahrnutí vnitřních letů do oblasti 
působnosti této směrnice vzhledem ke 
zkušenostem nabytým členskými státy, 
které údaje jmenné evidence cestujících u 
vnitřních letů shromažďují. Komise 
předloží zprávu Evropskému parlamentu a 
Radě nejpozději do čtyř let po vstupu této 
směrnice v platnost;

Or. de

Pozměňovací návrh 447
Sophia in 't Veld
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Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) provede přezkum fungování této 
směrnice a předloží zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě do čtyř let po datu 
uvedeném v čl. 15 odst. 1. Tento přezkum 
se musí zabývat všemi prvky této směrnice 
se zvláštním důrazem na soulad se 
standardem ochrany osobních údajů, délku 
uchovávání údajů a kvalitu posouzení. 
Zahrne rovněž statistické údaje sebrané 
podle článku 18.

b) provede přezkum fungování této 
směrnice a předloží zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě do čtyř let po datu 
uvedeném v čl. 15 odst. 1. Tento přezkum 
se musí zabývat všemi prvky této směrnice 
se zvláštním důrazem na soulad se 
standardem ochrany osobních údajů, 
nezbytnost shromažďování a 
zpracovávání údajů jmenné evidence 
cestujících pro každý z uvedených účelů, 
délku uchovávání údajů a kvalitu 
posouzení. Zahrne rovněž statistické údaje 
sebrané podle článku 18.

Or. en

Pozměňovací návrh 448
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) provede přezkum fungování této 
směrnice a předloží zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě do čtyř let po datu 
uvedeném v čl. 15 odst. 1. Tento přezkum 
se musí zabývat všemi prvky této směrnice 
se zvláštním důrazem na soulad se 
standardem ochrany osobních údajů, délku 
uchovávání údajů a kvalitu posouzení. 
Zahrne rovněž statistické údaje sebrané 
podle článku 18.

b) provede přezkum fungování této 
směrnice a předloží zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě do dvou let po datu 
uvedeném v čl. 15 odst. 1. Tento přezkum 
se musí zabývat všemi prvky této směrnice 
se zvláštním důrazem na soulad se 
standardem ochrany osobních údajů, délku 
uchovávání údajů a kvalitu posouzení. 
Zahrne rovněž statistické údaje sebrané 
podle článku 18.

Or. en

Odůvodnění

S přihlédnutím ke skutečnosti, že shromažďování údajů jmenné evidence cestujících je 
rušivým opatřením, co se týče základních práv, je třeba provést vyhodnocení co nejdříve.
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Pozměňovací návrh 449
Manfred Weber

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. b

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

provede přezkum fungování této směrnice 
a předloží zprávu Evropskému parlamentu 
a Radě do čtyř let po datu uvedeném v čl. 
15 odst. 1. Tento přezkum se musí zabývat 
všemi prvky této směrnice se zvláštním 
důrazem na soulad se standardem ochrany 
osobních údajů, délku uchovávání údajů a 
kvalitu posouzení. Zahrne rovněž 
statistické údaje sebrané podle článku 18.

(b) provede přezkum fungování této 
směrnice a předloží zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě nejpozději do šesti let 
po vstupu této směrnice v platnost. Tento 
přezkum se musí zabývat všemi prvky této 
směrnice se zvláštním důrazem na soulad 
se standardem ochrany osobních údajů, 
délku uchovávání údajů a kvalitu 
posouzení. Zahrne rovněž statistické údaje 
sebrané podle článku 18.

Or. de

Pozměňovací návrh 450
Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Článek 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18 vypouští se
Statistické údaje

1. Členské státy připraví soubor 
statistických informací o údajích jmenné 
evidence cestujících poskytnutých složkám 
pro informace o cestujících. Tyto statistiky 
musí zahrnovat nejméně počet případů 
identifikace osob, které mohou být 
zapojeny do teroristického trestného činu 
nebo závažné trestné činnosti podle čl. 4 
odst. 2 a počet navazujících akcí v oblasti 
vynucování práva, které byly přijaty v 
souvislosti s používáním údajů jmenné 
evidence cestujících, na leteckého 
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dopravce a místo určení.
2. Tyto statistiky nesmí obsahovat osobní 
údaje. Předávají se Komisi každý rok.

Or. en

Pozměňovací návrh 451
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy připraví soubor 
statistických informací o údajích jmenné 
evidence cestujících poskytnutých složkám 
pro informace o cestujících. Tyto statistiky 
musí zahrnovat nejméně počet případů 
identifikace osob, které mohou být 
zapojeny do teroristického trestného činu 
nebo závažné trestné činnosti podle čl. 4 
odst. 2 a počet navazujících akcí v oblasti 
vynucování práva, které byly přijaty v 
souvislosti s používáním údajů jmenné 
evidence cestujících, na leteckého 
dopravce a místo určení.

1. Členské státy připraví soubor 
statistických informací o údajích jmenné 
evidence cestujících poskytnutých složkám 
pro informace o cestujících. Tyto statistiky 
musí zahrnovat nejméně počet případů 
identifikace osob, které mohou být 
zapojeny do teroristického trestného činu 
nebo závažné nadnárodní trestné činnosti 
podle čl. 4 odst. 2, počet falešných 
pozitivních vyhodnocení, počet 
navazujících akcí v oblasti vynucování 
práva, které byly přijaty v souvislosti s 
používáním údajů jmenné evidence 
cestujících, na leteckého dopravce a místo 
určení a počet z toho vyplývajících 
skutečných případů usvědčení.

Or. en

Pozměňovací návrh 452
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy připraví soubor 
statistických informací o údajích jmenné 
evidence cestujících poskytnutých složkám 

1. Členské státy připraví soubor 
statistických informací o údajích jmenné 
evidence cestujících poskytnutých složkám 
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pro informace o cestujících. Tyto statistiky 
musí zahrnovat nejméně počet případů 
identifikace osob, které mohou být 
zapojeny do teroristického trestného činu 
nebo závažné trestné činnosti podle čl. 4 
odst. 2 a počet navazujících akcí v oblasti 
vynucování práva, které byly přijaty v 
souvislosti s používáním údajů jmenné 
evidence cestujících, na leteckého 
dopravce a místo určení.

pro informace o cestujících. Tyto statistiky 
musí zahrnovat nejméně počet případů 
identifikace osob, které mohou být 
zapojeny do teroristického trestného činu 
podle čl. 4 odst. 2 a počet navazujících akcí 
v oblasti vynucování práva, včetně počtu 
z toho vyplývajících skutečných případů 
usvědčení, které byly přijaty v souvislosti s 
používáním údajů jmenné evidence 
cestujících, na leteckého dopravce a místo 
určení.

Or. en

Pozměňovací návrh 453
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy připraví soubor 
statistických informací o údajích jmenné 
evidence cestujících poskytnutých složkám 
pro informace o cestujících. Tyto 
statistiky musí zahrnovat nejméně počet 
případů identifikace osob, které mohou být 
zapojeny do teroristického trestného činu 
nebo závažné trestné činnosti podle čl. 4 
odst. 2 a počet navazujících akcí v oblasti 
vynucování práva, které byly přijaty v 
souvislosti s používáním údajů jmenné 
evidence cestujících, na leteckého 
dopravce a místo určení.

1. Správní rada připraví soubor 
statistických informací o údajích jmenné 
evidence cestujících. Soubor by měl 
vycházet z údajů jmenné evidence 
cestujících poskytnutých leteckými 
dopravci složce pro informace 
o cestujících a z informací členských 
států, kterých se týkají navazující akce 
v oblasti vynucování práva. Tyto statistiky 
musí zahrnovat nejméně počet případů 
identifikace osob, které mohou být 
zapojeny do teroristického trestného činu 
nebo závažné trestné činnosti podle čl. 4 
odst. 2 a počet navazujících akcí v oblasti 
vynucování práva, které byly přijaty v 
souvislosti s používáním údajů jmenné 
evidence cestujících, na leteckého 
dopravce a místo určení.

Or. de
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Pozměňovací návrh 454
Carmen Romero López

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy připraví soubor 
statistických informací o údajích jmenné 
evidence cestujících poskytnutých složkám 
pro informace o cestujících. Tyto statistiky 
musí zahrnovat nejméně počet případů 
identifikace osob, které mohou být 
zapojeny do teroristického trestného činu 
nebo závažné trestné činnosti podle čl. 4 
odst. 2 a počet navazujících akcí v oblasti 
vynucování práva, které byly přijaty v 
souvislosti s používáním údajů jmenné 
evidence cestujících, na leteckého 
dopravce a místo určení.

1. Členské státy připraví soubor 
statistických informací o údajích jmenné 
evidence cestujících poskytnutých složkám 
pro informace o cestujících. Tyto statistiky 
musí zahrnovat nejméně počet případů 
identifikace osob, které mohou být
zapojeny do teroristického trestného činu,
počet navazujících akcí v oblasti 
vynucování práva, které byly přijaty v 
souvislosti s používáním údajů jmenné 
evidence cestujících, na leteckého 
dopravce a místo určení a počet falešných 
pozitivních vyhodnocení, k nimž došlo při 
zpracovávání dotčených údajů jmenné 
evidence cestujících.

Or. en

Pozměňovací návrh 455
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy připraví soubor 
statistických informací o údajích jmenné 
evidence cestujících poskytnutých složkám 
pro informace o cestujících. Tyto statistiky 
musí zahrnovat nejméně počet případů 
identifikace osob, které mohou být 
zapojeny do teroristického trestného činu 
nebo závažné trestné činnosti podle čl. 4 
odst. 2 a počet navazujících akcí v oblasti 
vynucování práva, které byly přijaty v 
souvislosti s používáním údajů jmenné 
evidence cestujících, na leteckého 

1. Členské státy připraví soubor 
statistických informací o údajích jmenné 
evidence cestujících poskytnutých složkám 
pro informace o cestujících. Tyto statistiky 
musí zahrnovat nejméně počet případů 
identifikace osob, které mohou být 
zapojeny do teroristického trestného činu 
nebo závažné nadnárodní trestné činnosti 
podle čl. 4 odst. 2, počet navazujících akcí 
v oblasti vynucování práva, které byly 
přijaty v souvislosti s používáním údajů 
jmenné evidence cestujících, na leteckého 



AM\897635CS.doc 157/170 PE486.159v01-00

CS

dopravce a místo určení. dopravce a místo určení, počet osob 
identifikovaných pro další přezkum a 
počet osob, u nichž bylo později zjištěno, 
že byly neoprávněně označeny za 
podezřelé.

Or. en

Pozměňovací návrh 456
Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Článek 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19 vypouští se
Vztah k ostatním nástrojům

1. Členské státy mohou nadále používat 
dvoustranné nebo mnohostranné dohody 
či vzájemná ujednání o výměně informací 
mezi příslušnými orgány platná v době 
přijetí této směrnice, pokud jsou tyto 
dohody nebo ujednání slučitelné s cíli této 
směrnice.
2. Tato směrnice nemá vliv na žádné 
povinnosti a závazky Unie plynoucí z 
dvoustranných a/nebo mnohostranných 
dohod se třetími zeměmi.

Or. en

Pozměňovací návrh 457
Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Příloha 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA vypouští se
Údaje jmenné evidence cestujících 
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shromažďované leteckými dopravci
(1) Lokalizační záznam jmenné evidence 
cestujících
(2) Datum rezervace/vystavení letenky
(3) Datum (data) zamýšlené cesty
(4) Jméno (jména)
(5) Adresa a kontaktní informace 
(telefonní číslo, e-mailová adresa)
(6) Informace o všech způsobech platby,
včetně zúčtovací adresy
(7) Úplná trasa pro konkrétní jmennou 
evidenci cestujících
(8) Informace o programu pro stálé 
cestující 
(9) Cestovní kancelář / zástupce cestovní 
kanceláře
(10) Situace cestujícího včetně potvrzení 
odletu, odbavení, informací o případech, 
kdy se cestující nedostavil k odletu nebo 
kdy se cestující dostavil na letiště bez 
rezervace
(11) Rozčleněné informace jmenné 
evidence cestujících
(12) Obecné poznámky (včetně všech 
dostupných informací o nezletilých 
osobách mladších 18ti let bez doprovodu, 
jako jsou jméno a pohlaví nezletilé osoby, 
věk, jazyk (jazyky), kterým (kterými) 
hovoří, jméno a kontaktní údaje 
opatrovníka při odletu a vztah k 
nezletilému, jméno a kontaktní údaje 
opatrovníka při příletu a vztah k 
nezletilému, zástupce při odletu a příletu)
(13) Informace o vystavení letenky, včetně 
čísla letenky, data vystavení letenky a 
jednosměrných letenek, a obsah kolonky 
ATFQ (Automated Ticket Fare Quote)
(14) Číslo sedadla a jiné informace o 
sedadle
(15) Informace o sdílení kódů
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(16) Veškeré informace o zavazadlech
(17) Počet a další jména cestujících v 
rámci jednoho záznamu jmenné evidence 
cestujících
(18) Jakékoliv sebrané předběžné 
informace o cestujících
(19) Všechny známé změny záznamů 
jmenné evidence cestujících uvedených 
pod body 1 až 18

Or. en

Pozměňovací návrh 458
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Příloha 1 – písm. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Adresa a kontaktní informace 
(telefonní číslo, e-mailová adresa)

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 459
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Příloha 1 – písm. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Informace o všech způsobech platby, 
včetně zúčtovací adresy

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 460
Martin Ehrenhauser
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Návrh směrnice
Příloha 1 – písm. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Informace o všech způsobech platby, 
včetně zúčtovací adresy

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 461
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Příloha 1 – písm. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Informace o programu pro stálé 
cestující

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 462
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Příloha 1 – písm. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Informace o programu pro stálé 
cestující

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 463
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Příloha 1 – písm. 8
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Informace o programu pro stálé 
cestující

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 464
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Návrh směrnice
Příloha 1 – písm. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Informace o programu pro stálé 
cestující

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 465
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Příloha 1 – písm. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Cestovní kancelář / zástupce cestovní 
kanceláře

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 466
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Příloha 1 – písm. 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Cestovní kancelář / zástupce cestovní 
kanceláře

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 467
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Příloha 1 – písm. 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Rozčleněné informace jmenné 
evidence cestujících

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 468
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Příloha 1 – písm. 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Rozčleněné informace jmenné 
evidence cestujících

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 469
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Návrh směrnice
Příloha 1 – písm. 11
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Rozčleněné informace jmenné 
evidence cestujících

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 470
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Příloha 1 – písm. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Obecné poznámky (včetně všech 
dostupných informací o nezletilých 
osobách mladších 18ti let bez doprovodu, 
jako jsou jméno a pohlaví nezletilé osoby, 
věk, jazyk (jazyky), kterým (kterými) 
hovoří, jméno a kontaktní údaje 
opatrovníka při odletu a vztah k 
nezletilému, jméno a kontaktní údaje 
opatrovníka při příletu a vztah k 
nezletilému, zástupce při odletu a příletu)

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 471
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Příloha 1 – písm. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Obecné poznámky (včetně všech 
dostupných informací o nezletilých 
osobách mladších 18ti let bez doprovodu, 
jako jsou jméno a pohlaví nezletilé osoby, 
věk, jazyk (jazyky), kterým (kterými) 
hovoří, jméno a kontaktní údaje 
opatrovníka při odletu a vztah k 

vypouští se
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nezletilému, jméno a kontaktní údaje 
opatrovníka při příletu a vztah k 
nezletilému, zástupce při odletu a příletu)

Or. en

Pozměňovací návrh 472
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Příloha 1 – písm. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Obecné poznámky (včetně všech 
dostupných informací o nezletilých 
osobách mladších 18ti let bez doprovodu, 
jako jsou jméno a pohlaví nezletilé osoby, 
věk, jazyk (jazyky), kterým (kterými) 
hovoří, jméno a kontaktní údaje 
opatrovníka při odletu a vztah k 
nezletilému, jméno a kontaktní údaje 
opatrovníka při příletu a vztah k 
nezletilému, zástupce při odletu a příletu)

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 473
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Návrh směrnice
Příloha 1 – písm. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Obecné poznámky (včetně všech 
dostupných informací o nezletilých 
osobách mladších 18ti let bez doprovodu, 
jako jsou jméno a pohlaví nezletilé osoby, 
věk, jazyk (jazyky), kterým (kterými) 
hovoří, jméno a kontaktní údaje 
opatrovníka při odletu a vztah k 
nezletilému, jméno a kontaktní údaje 
opatrovníka při příletu a vztah k 

(12) Informace o nezletilých osobách 
mladších 18ti let bez doprovodu, jako jsou 
jméno a pohlaví nezletilé osoby, věk, jazyk 
(jazyky), kterým (kterými) hovoří, jméno a 
kontaktní údaje opatrovníka při odletu a 
vztah k nezletilému, jméno a kontaktní 
údaje opatrovníka při příletu a vztah k 
nezletilému, zástupce při odletu a příletu
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nezletilému, zástupce při odletu a příletu)

Or. en

Pozměňovací návrh 474
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Příloha 1 – písm. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Obecné poznámky (včetně všech 
dostupných informací o nezletilých 
osobách mladších 18ti let bez doprovodu, 
jako jsou jméno a pohlaví nezletilé osoby, 
věk, jazyk (jazyky), kterým (kterými) 
hovoří, jméno a kontaktní údaje 
opatrovníka při odletu a vztah k 
nezletilému, jméno a kontaktní údaje 
opatrovníka při příletu a vztah k 
nezletilému, zástupce při odletu a příletu)

(12) Informace o nezletilých osobách 
mladších 18ti let bez doprovodu, jako jsou 
jméno a pohlaví nezletilé osoby, věk, jazyk 
(jazyky), kterým (kterými) hovoří, jméno a 
kontaktní údaje opatrovníka při odletu a 
vztah k nezletilému, jméno a kontaktní 
údaje opatrovníka při příletu a vztah k 
nezletilému, zástupce při odletu a příletu

Or. en

Pozměňovací návrh 475
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Příloha 1 – písm. 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Informace o vystavení letenky, včetně 
čísla letenky, data vystavení letenky a 
jednosměrných letenek, a obsah kolonky 
ATFQ (Automated Ticket Fare Quote)

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 476
Martin Ehrenhauser
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Návrh směrnice
Příloha 1 – písm. 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Informace o vystavení letenky, včetně 
čísla letenky, data vystavení letenky a 
jednosměrných letenek, a obsah kolonky 
ATFQ (Automated Ticket Fare Quote)

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 477
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Příloha 1 – písm. 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Číslo sedadla a jiné informace o 
sedadle

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 478
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Příloha 1 – písm. 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Číslo sedadla a jiné informace o 
sedadle

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 479
Martin Ehrenhauser
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Návrh směrnice
Příloha 1 – písm. 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Číslo sedadla a jiné informace o 
sedadle

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 480
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Návrh směrnice
Příloha 1 – písm. 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Číslo sedadla a jiné informace o 
sedadle

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 481
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Příloha 1 – písm. 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Informace o sdílení kódů vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 482
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Příloha 1 – písm. 16
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Veškeré informace o zavazadlech vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 483
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Příloha 1 – písm. 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Veškeré informace o zavazadlech vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 484
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Příloha 1 – písm. 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Počet a další jména cestujících v 
rámci jednoho záznamu jmenné evidence 
cestujících

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 485
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Příloha 1 – písm. 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Počet a další jména cestujících v vypouští se
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rámci jednoho záznamu jmenné evidence 
cestujících

Or. en

Pozměňovací návrh 486
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Příloha 1 – písm. 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Jakékoliv sebrané předběžné 
informace o cestujících

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 487
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Příloha 1 – písm. 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Všechny známé změny záznamů 
jmenné evidence cestujících uvedených 
pod body 1 až 18

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 488
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Příloha 1 – písm. 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Všechny známé změny záznamů 
jmenné evidence cestujících uvedených 

vypouští se
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pod body 1 až 18

Or. en

Pozměňovací návrh 489
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Příloha 1 – písm. 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Všechny známé změny záznamů 
jmenné evidence cestujících uvedených 
pod body 1 až 18

(19) Všechny známé změny záznamů 
jmenné evidence cestujících

Or. en


