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Τροπολογία 204
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2 διαγράφεται
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας 
ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) «αερομεταφορέας»: επιχείρηση 
αερομεταφορών με έγκυρη άδεια 
εκμετάλλευσης ή ισοδύναμο αυτής που 
επιτρέπει την αεροπορική μεταφορά 
επιβατών·
β) «διεθνής πτήση»: κάθε τακτική ή μη 
τακτική πτήση εκ μέρους αερομεταφορέα 
που προβλέπεται να προσγειωθεί στο 
έδαφος κράτους μέλους προερχόμενη από 
τρίτη χώρα ή να αναχωρήσει από το 
έδαφος κράτους μέλους με τελικό 
προορισμό τρίτη χώρα, 
συμπεριλαμβανομένων, σε αμφότερες τις 
περιπτώσεις, όλων των πτήσεων 
μετεπιβίβασης ή διέλευσης·
γ) «φάκελος επιβατών» ή «δεδομένα 
PNR»: ταξιδιωτικός φάκελος κάθε 
επιβάτη, ο οποίος περιλαμβάνει τις 
πληροφορίες που είναι απαραίτητες για 
την επεξεργασία και τον έλεγχο των 
κρατήσεων από τους αερομεταφορείς που 
πραγματοποιούν την κράτηση ή 
συμμετέχουν στη μεταφορά για κάθε 
ταξίδι για το οποίο γίνεται κράτηση από 
το ίδιο το άτομο ή για λογαριασμό του, 
ανεξάρτητα από το αν περιλαμβάνεται σε 
συστήματα κράτησης, συστήματα 
ελέγχου αναχωρήσεων ή σε ισοδύναμα 
συστήματα που εξασφαλίζουν τις ίδιες 
λειτουργίες·
δ) «επιβάτης»: κάθε πρόσωπο, με 
εξαίρεση τα μέλη του πληρώματος, που 
μεταφέρεται ή πρόκειται να μεταφερθεί 
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με αεροσκάφος, με συγκατάθεση του 
μεταφορέα·
ε) «συστήματα κράτησης»: το εσωτερικό 
σύστημα απογραφής του αερομεταφορέα, 
στο οποίο συγκεντρώνονται δεδομένα 
PNR για τη διεκπεραίωση των 
κρατήσεων·
στ) «μέθοδος προώθησης» (push): η 
μέθοδος βάσει της οποίας οι 
αερομεταφορείς διαβιβάζουν τα 
απαιτούμενα δεδομένα PNR στη βάση 
δεδομένων της αρχής που τα έχει 
ζητήσει·
ζ) «τρομοκρατικά εγκλήματα»: τα 
εγκλήματα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 
που αναφέρονται στα άρθρα 1 έως 4 της 
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου·
η) «σοβαρά εγκλήματα»: τα εγκλήματα 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 
της απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου, εφόσον τιμωρούνται, 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ενός 
κράτους μέλους, με στερητική της 
ελευθερίας ποινή ή στερητικό της 
ελευθερίας μέτρο ασφάλειας ανώτατης 
διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών· τα 
κράτη μέλη μπορούν εντούτοις να 
αποκλείσουν εκείνα τα ήσσονος σημασίας 
αδικήματα για τα οποία, λαμβάνοντας 
υπόψη το αντίστοιχο σύστημά τους 
ποινικής δικαιοσύνης, η επεξεργασία 
δεδομένων PNR σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία δεν θα συμφωνούσε με 
την αρχή της αναλογικότητας·
θ) «σοβαρό διεθνικό έγκλημα»: τα 
εγκλήματα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, 
που αναφέρονται στο άρθρο 2 
παράγραφος 2 της απόφασης-πλαισίου 
2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου, εφόσον 
τιμωρούνται, σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο ενός κράτους μέλους, με 
στερητική της ελευθερίας ποινή ή 
στερητικό της ελευθερίας μέτρο 
ασφάλειας ανώτατης διάρκειας 
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τουλάχιστον τριών ετών, και εάν:
(i) έχουν διαπραχθεί σε περισσότερα του 
ενός κράτη·
(ii) έχουν διαπραχθεί σε ένα κράτος αλλά 
ουσιαστικό μέρος της προετοιμασίας, του 
σχεδιασμού, της καθοδήγησης ή του 
ελέγχου τους πραγματοποιείται σε άλλο 
κράτος·
(iii) έχουν διαπραχθεί σε ένα κράτος αλλά 
εμπλέκεται σε αυτά οργανωμένη 
εγκληματική ομάδα η οποία αναπτύσσει 
εγκληματικές δραστηριότητες σε 
περισσότερα του ενός κράτη· ή
(iv) έχουν διαπραχθεί σε ένα μόνο κράτος 
αλλά έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε 
άλλο κράτος.

Or. en

Τροπολογία 205
Sophia in ‘t Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) «διεθνής πτήση»: κάθε τακτική ή μη 
τακτική πτήση εκ μέρους αερομεταφορέα 
που προβλέπεται να προσγειωθεί στο 
έδαφος κράτους μέλους προερχόμενη από 
τρίτη χώρα ή να αναχωρήσει από το 
έδαφος κράτους μέλους με τελικό 
προορισμό τρίτη χώρα, 
συμπεριλαμβανομένων, σε αμφότερες τις 
περιπτώσεις, όλων των πτήσεων 
μετεπιβίβασης ή διέλευσης·

β) «διεθνής πτήση»: κάθε στοχευμένη
τακτική ή μη τακτική πτήση υψηλού 
κινδύνου εκ μέρους αερομεταφορέα που 
προβλέπεται να προσγειωθεί στο έδαφος 
κράτους μέλους προερχόμενη από τρίτη 
χώρα ή να αναχωρήσει από το έδαφος 
κράτους μέλους με τελικό προορισμό τρίτη
χώρα, εξαιρουμένων των πτήσεων 
διέλευσης·

Or. en

Τροπολογία 206
Hubert Pirker, Frank Engel
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) «διεθνής πτήση»: κάθε τακτική ή μη 
τακτική πτήση εκ μέρους αερομεταφορέα 
που προβλέπεται να προσγειωθεί στο 
έδαφος κράτους μέλους προερχόμενη από 
τρίτη χώρα ή να αναχωρήσει από το 
έδαφος κράτους μέλους με τελικό 
προορισμό τρίτη χώρα, 
συμπεριλαμβανομένων, σε αμφότερες τις 
περιπτώσεις, όλων των πτήσεων 
μετεπιβίβασης ή διέλευσης·

β) «διεθνής πτήση»: κάθε τακτική ή μη 
τακτική πτήση εκ μέρους αερομεταφορέα 
που προβλέπεται να προσγειωθεί στο 
έδαφος κράτους μέλους προερχόμενη από 
τρίτη χώρα ή να αναχωρήσει από το 
έδαφος κράτους μέλους με τελικό 
προορισμό τρίτη χώρα, 
συμπεριλαμβανομένων, σε αμφότερες τις 
περιπτώσεις, όλων των πτήσεων 
μετεπιβίβασης ή διέλευσης, εξαιρουμένων 
των πτήσεων ιατρικών υπηρεσιών 
έκτακτης ανάγκης για τη μεταφορά 
ασθενών και οργάνων·

Or. de

Τροπολογία 207
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) «διεθνής πτήση»: κάθε τακτική ή μη 
τακτική πτήση εκ μέρους αερομεταφορέα 
που προβλέπεται να προσγειωθεί στο 
έδαφος κράτους μέλους προερχόμενη από 
τρίτη χώρα ή να αναχωρήσει από το 
έδαφος κράτους μέλους με τελικό 
προορισμό τρίτη χώρα, 
συμπεριλαμβανομένων, σε αμφότερες τις 
περιπτώσεις, όλων των πτήσεων 
μετεπιβίβασης ή διέλευσης·

β) «διεθνής πτήση»: κάθε τακτική ή μη 
τακτική πτήση εκ μέρους αερομεταφορέα 
που προβλέπεται να προσγειωθεί στο 
έδαφος κράτους μέλους προερχόμενη από 
τρίτη χώρα ή να αναχωρήσει από το 
έδαφος κράτους μέλους με τελικό 
προορισμό τρίτη χώρα·

Or. en



AM\897635EL.doc 7/187 PE486.159v01-00

EL

Τροπολογία 208
Véronique Mathieu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) «διεθνής πτήση»: κάθε τακτική ή μη 
τακτική πτήση εκ μέρους αερομεταφορέα 
που προβλέπεται να προσγειωθεί στο 
έδαφος κράτους μέλους προερχόμενη από 
τρίτη χώρα ή να αναχωρήσει από το 
έδαφος κράτους μέλους με τελικό 
προορισμό τρίτη χώρα, 
συμπεριλαμβανομένων, σε αμφότερες τις 
περιπτώσεις, όλων των πτήσεων 
μετεπιβίβασης ή διέλευσης·

β) «πτήση εκτός Ένωσης»: κάθε τακτική 
ή μη τακτική πτήση εκ μέρους 
αερομεταφορέα που προβλέπεται να 
προσγειωθεί στο έδαφος κράτους μέλους 
προερχόμενη από τρίτη χώρα ή να 
αναχωρήσει από το έδαφος κράτους 
μέλους με τελικό προορισμό τρίτη χώρα, 
συμπεριλαμβανομένων, σε αμφότερες τις 
περιπτώσεις, όλων των πτήσεων 
μετεπιβίβασης ή διέλευσης·

βα) «πτήση εντός Ένωσης»: κάθε 
τακτική ή μη τακτική πτήση εκ μέρους 
αερομεταφορέα, προερχόμενη από 
κράτος μέλος της Ένωσης και με τελικό 
προορισμό άλλο κράτος μέλος·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη των πτήσεων εντός της Ένωσης απαιτεί έναν ορισμό των πτήσεων αυτών, ώστε 
να αποφεύγεται οιαδήποτε σύγχυση.

Τροπολογία 209
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) «εσωτερική πτήση»: κάθε τακτική ή 
μη τακτική πτήση εκ μέρους 
αερομεταφορέα που αναμένεται να 
προσγειωθεί στο έδαφος κράτους μέλους 
προερχόμενη από οιοδήποτε άλλο κράτος 
μέλος με τελικό προορισμό κράτος μέλος·
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Or. en

Τροπολογία 210
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ββ) «στοχευμένη πτήση»: κάθε διεθνής 
πτήση που έχει ταυτοποιηθεί από τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές ότι ενδέχεται να 
χρησιμοποιηθεί από επιβάτες που 
εμπλέκονται σε τρομοκρατικά αδικήματα 
ή σε σοβαρό διεθνικό έγκλημα· 

Or. en

Τροπολογία 211
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) «φάκελος επιβατών» ή «δεδομένα 
PNR»: ταξιδιωτικός φάκελος κάθε 
επιβάτη, ο οποίος περιλαμβάνει τις 
πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την 
επεξεργασία και τον έλεγχο των 
κρατήσεων από τους αερομεταφορείς που 
πραγματοποιούν την κράτηση ή 
συμμετέχουν στη μεταφορά για κάθε ταξίδι 
για το οποίο γίνεται κράτηση από το ίδιο 
το άτομο ή για λογαριασμό του, 
ανεξάρτητα από το αν περιλαμβάνεται σε 
συστήματα κράτησης, συστήματα ελέγχου 
αναχωρήσεων ή σε ισοδύναμα συστήματα 
που εξασφαλίζουν τις ίδιες λειτουργίες·

γ) «φάκελος επιβατών» ή «δεδομένα 
PNR»: ταξιδιωτικός φάκελος κάθε επιβάτη 
με στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί και 
διατηρηθεί ηλεκτρονικά από 
αερομεταφορείς κατά την κανονική ροή 
των δραστηριοτήτων τους, ο οποίος 
περιλαμβάνει τις πληροφορίες που είναι 
απαραίτητες για την επεξεργασία και τον 
έλεγχο των κρατήσεων από τους 
αερομεταφορείς που πραγματοποιούν την 
κράτηση ή συμμετέχουν στη μεταφορά για 
κάθε ταξίδι για το οποίο γίνεται κράτηση 
από το ίδιο το άτομο ή για λογαριασμό 
του, ανεξάρτητα από το αν περιλαμβάνεται 
σε συστήματα κράτησης, συστήματα 
ελέγχου αναχωρήσεων ή σε ισοδύναμα 
συστήματα που εξασφαλίζουν τις ίδιες 
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λειτουργίες·

Or. en

Τροπολογία 212
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) «μέθοδος προώθησης» (push): η 
μέθοδος βάσει της οποίας οι 
αερομεταφορείς διαβιβάζουν τα
απαιτούμενα δεδομένα PNR στη βάση 
δεδομένων της αρχής που τα έχει ζητήσει·

στ) «μέθοδος προώθησης» (push): η 
μέθοδος βάσει της οποίας οι 
αερομεταφορείς διαβιβάζουν τα διαθέσιμα
δεδομένα PNR που αναφέρονται στο 
παράρτημα της παρούσας οδηγίας στη 
βάση δεδομένων της αρχής που τα έχει 
ζητήσει·

Or. de

Τροπολογία 213
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) «μέθοδος προώθησης» (push): η 
μέθοδος βάσει της οποίας οι 
αερομεταφορείς διαβιβάζουν τα 
απαιτούμενα δεδομένα PNR στη βάση 
δεδομένων της αρχής που τα έχει ζητήσει·

στ) «μέθοδος προώθησης» (push): η 
μέθοδος βάσει της οποίας οι 
αερομεταφορείς διαβιβάζουν τα δεδομένα 
PNR που έχουν συλλέξει, και τα οποία 
απαριθμούνται στο Παράρτημα, στη 
βάση δεδομένων της αρχής που τα έχει 
ζητήσει·

Or. en

Τροπολογία 214
Sophia in 't Veld
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αρμόδιες αρχές είναι οι αρχές που έχουν αρμοδιότητα στον τομέα της πρόληψης, ανίχνευσης, 
διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων. Οι 
πληροφορίες δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς.

Τροπολογία 215
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) «σοβαρά εγκλήματα»: τα εγκλήματα 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 
της απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου, εφόσον τιμωρούνται, 

διαγράφεται
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σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ενός 
κράτους μέλους, με στερητική της 
ελευθερίας ποινή ή στερητικό της 
ελευθερίας μέτρο ασφάλειας ανώτατης 
διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών· τα 
κράτη μέλη μπορούν εντούτοις να 
αποκλείσουν εκείνα τα ήσσονος σημασίας 
αδικήματα για τα οποία, λαμβάνοντας 
υπόψη το αντίστοιχο σύστημά τους 
ποινικής δικαιοσύνης, η επεξεργασία 
δεδομένων PNR σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία δεν θα συμφωνούσε με 
την αρχή της αναλογικότητας·

Or. en

Τροπολογία 216
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en



PE486.159v01-00 12/187 AM\897635EL.doc

EL

Τροπολογία 217
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 218
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) «σοβαρά εγκλήματα»: τα εγκλήματα 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 
της απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου, εφόσον τιμωρούνται, 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ενός 
κράτους μέλους, με στερητική της 
ελευθερίας ποινή ή στερητικό της 
ελευθερίας μέτρο ασφάλειας ανώτατης 

διαγράφεται
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διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών· τα 
κράτη μέλη μπορούν εντούτοις να 
αποκλείσουν εκείνα τα ήσσονος σημασίας 
αδικήματα για τα οποία, λαμβάνοντας 
υπόψη το αντίστοιχο σύστημά τους 
ποινικής δικαιοσύνης, η επεξεργασία 
δεδομένων PNR σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία δεν θα συμφωνούσε με 
την αρχή της αναλογικότητας·

Or. en

Τροπολογία 219
Frank Engel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 220
Birgit Sippel, Carmen Romero López
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 221
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. de

Τροπολογία 222
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

(i) έχουν διαπραχθεί σε περισσότερα του 
ενός κράτη·
(ii) έχουν διαπραχθεί σε ένα κράτος αλλά 
ουσιαστικό μέρος της προετοιμασίας, του 
σχεδιασμού, της καθοδήγησης ή του 
ελέγχου τους πραγματοποιείται σε άλλο 
κράτος·
(iii) έχουν διαπραχθεί σε ένα κράτος αλλά 
εμπλέκεται σε αυτά οργανωμένη 
εγκληματική ομάδα η οποία αναπτύσσει 
εγκληματικές δραστηριότητες σε 
περισσότερα του ενός κράτη· ή
(iv) έχουν διαπραχθεί σε ένα μόνο κράτος 
αλλά έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε 
άλλο κράτος.

Or. en
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Τροπολογία 223
Frank Engel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 224
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 225
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο i – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(i) «σοβαρό διεθνικό έγκλημα»: τα 
εγκλήματα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, 
που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 
2 της απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου, εφόσον τιμωρούνται
συνήθως με σημαντική στερητική της 
ελευθερίας ποινή ή στερητικό της 
ελευθερίας μέτρο ασφάλειας σημαντικής
διάρκειας, και εάν:

Or. de

Τροπολογία 226
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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



PE486.159v01-00 18/187 AM\897635EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 227
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 228
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θα) «ευαίσθητα δεδομένα»: τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που 
αποκαλύπτουν το φύλο, τη φυλή, το 
χρώμα, την εθνοτική καταγωγή ή την 
κοινωνική προέλευση, τα γενετικά 
χαρακτηριστικά, τη γλώσσα, τις 
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θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, 
τα πολιτικά φρονήματα, τη συμμετοχή σε 
συνδικαλιστική οργάνωση, τη συμμετοχή 
σε εθνική μειονότητα, την κατάσταση της 
υγείας ή τον γενετήσιο προσανατολισμό 
ενός προσώπου, όπως ορίζεται στο άρθρο 
21 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καθώς και άλλα δεδομένα, τα οποία 
ορίζονται ως ευαίσθητα από το 
εσωτερικό δίκαιο·

Or. en

Τροπολογία 229
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ia) «ανωνυμοποίηση»: ο, κατά την έννοια 
της οδηγίας, μη αναστρέψιμος χειρισμός 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
όπως ορίζει η οδηγία 1995/46/ΕΚ, είτε 
από τον επόπτη των δεδομένων είτε από 
οιοδήποτε άλλο πρόσωπο, έτσι ώστε τα 
δεδομένα να μην μπορούν να συνδεθούν 
με ένα ή με μια μικρή ομάδα υποκειμένων 
των δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη όλα 
τα μέσα τα οποία ενδέχεται λογικά να 
χρησιμοποιηθούν είτε από τον επόπτη 
είτε από οιοδήποτε άλλο πρόσωπο για τον 
εντοπισμό του συγκεκριμένου προσώπου· 
πρόκειται, ειδικότερα, για κάποιο αριθμό 
αναγνώρισης, για δεδομένα θέσης, για ένα 
επιγραμμικό αναγνωριστικό στοιχείο, ή 
για έναν ή περισσότερους παράγοντες οι 
οποίοι αφορούν τη φυσική, φυσιολογική, 
γενετική, πνευματική, οικονομική, 
πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του 
συγκεκριμένου προσώπου·

Or. en
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Τροπολογία 230
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θα) «διαμόρφωση εικόνας (profiling)»: η 
διαδικασία ανακάλυψης υποδειγμάτων 
από ένα σύνολο δεδομένων, με 
αυτοματοποιημένα ή 
ημιαυτοματοποιημένα μέσα, προκειμένου 
να εντοπισθούν ανωμαλίες στο 
συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 231
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3 διαγράφεται
Μονάδα στοιχείων επιβατών

1. Κάθε κράτος μέλος συστήνει ή ορίζει 
μια αρχή αρμόδια για την πρόληψη, 
ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη 
τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων ή τμήμα μιας τέτοιας αρχής 
που να δρα ως «μονάδα στοιχείων 
επιβατών» αρμόδια για τη συλλογή 
δεδομένων PNR από τους 
αερομεταφορείς, την αποθήκευσή τους, 
την ανάλυσή τους και τη διαβίβαση του 
αποτελέσματος της ανάλυσης στις 
αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 5. Τα μέλη του προσωπικού της 
μπορούν να αποσπώνται από τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές.
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2. Δύο ή περισσότερα κράτη μέλη 
δύνανται να συστήσουν ή να διορίσουν 
την ίδια αρχή η οποία θα λειτουργεί ως 
κοινή τους μονάδα στοιχείων επιβατών. 
Η εν λόγω μονάδα στοιχείων επιβατών 
εγκαθίσταται σε ένα από τα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη και θεωρείται 
ως εθνική μονάδα στοιχείων επιβατών 
όλων των συμμετεχόντων κρατών μελών. 
Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη συμφωνούν 
σχετικά με λεπτομερείς κανόνες 
λειτουργίας της μονάδας στοιχείων 
επιβατών και τηρούν τις προδιαγραφές 
που ορίζονται στην παρούσα οδηγία.
3. Κάθε κράτος μέλος ενημερώνει σχετικά 
την Επιτροπή εντός μηνός από την 
ημερομηνία σύστασης της μονάδας 
στοιχείων επιβατών και μπορεί 
οποτεδήποτε να επικαιροποιήσει τη 
δήλωσή του. Η Επιτροπή δημοσιεύει τη 
συγκεκριμένη πληροφορία και όλες τις 
επικαιροποιήσεις στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 232
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος συστήνει ή ορίζει 
μια αρχή αρμόδια για την πρόληψη, 
ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη 
τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων ή τμήμα μιας τέτοιας αρχής 
που να δρα ως «μονάδα στοιχείων 
επιβατών» αρμόδια για τη συλλογή 
δεδομένων PNR από τους αερομεταφορείς, 
την αποθήκευσή τους, την ανάλυσή τους 
και τη διαβίβαση του αποτελέσματος της 
ανάλυσης στις αρμόδιες αρχές που 

1. Συστήνεται ευρωπαϊκή αρχή, αρμόδια 
για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση 
και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων 
σοβαρών εγκλημάτων, που δρα ως
«μονάδα στοιχείων επιβατών» αρμόδια για
τη συλλογή δεδομένων PNR από τους 
αερομεταφορείς, την αποθήκευσή τους, 
την ανάλυσή τους και τη διαβίβαση του 
αποτελέσματος της ανάλυσης στις 
αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 5.
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αναφέρονται στο άρθρο 5. Τα μέλη του 
προσωπικού της μπορούν να αποσπώνται 
από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αρχή δεν θα πρέπει να έχει ξεχωριστή δικαιοδοσία, ανεξάρτητη από τις ερευνητικές 
δραστηριότητες των εθνικών αστυνομικών αρχών. Αυτή η δικαιοδοσία υπάγεται πλήρως στην 
κυρίαρχη εξουσία των κρατών μελών.

Τροπολογία 233
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος συστήνει ή ορίζει 
μια αρχή αρμόδια για την πρόληψη, 
ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη 
τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών
εγκλημάτων ή τμήμα μιας τέτοιας αρχής 
που να δρα ως «μονάδα στοιχείων 
επιβατών» αρμόδια για τη συλλογή 
δεδομένων PNR από τους αερομεταφορείς, 
την αποθήκευσή τους, την ανάλυσή τους 
και τη διαβίβαση του αποτελέσματος της 
ανάλυσης στις αρμόδιες αρχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 5. Τα μέλη του 
προσωπικού της μπορούν να αποσπώνται 
από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

1. Κάθε κράτος μέλος συστήνει ή ορίζει 
μια αρχή αρμόδια για την πρόληψη, 
ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη 
τρομοκρατικών εγκλημάτων ή τμήμα μιας 
τέτοιας αρχής που να δρα ως «μονάδα 
στοιχείων επιβατών» αρμόδια για τη 
συλλογή δεδομένων PNR από τους 
αερομεταφορείς, την αποθήκευσή τους, 
την ανάλυσή τους και τη διαβίβαση του 
αποτελέσματος της ανάλυσης στις 
αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 5. Τα μέλη του προσωπικού της 
μπορούν να αποσπώνται από τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές.

Or. en

Τροπολογία 234
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος συστήνει ή ορίζει 
μια αρχή αρμόδια για την πρόληψη, 
ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη 
τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων ή τμήμα μιας τέτοιας αρχής 
που να δρα ως «μονάδα στοιχείων 
επιβατών» αρμόδια για τη συλλογή 
δεδομένων PNR από τους αερομεταφορείς, 
την αποθήκευσή τους, την ανάλυσή τους 
και τη διαβίβαση του αποτελέσματος της 
ανάλυσης στις αρμόδιες αρχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 5. Τα μέλη του 
προσωπικού της μπορούν να αποσπώνται 
από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

1. Κάθε κράτος μέλος συστήνει ή ορίζει 
μια αρχή αρμόδια για την πρόληψη, 
ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη 
τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών 
διεθνικών εγκλημάτων ή τμήμα μιας 
τέτοιας αρχής που να δρα ως «μονάδα 
στοιχείων επιβατών» αρμόδια για τη 
συλλογή δεδομένων PNR από τους 
αερομεταφορείς, την αποθήκευσή τους, 
την ανάλυσή τους και τη διαβίβαση του 
αποτελέσματος της ανάλυσης στις 
αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 5. Τα μέλη του προσωπικού της 
μπορούν να αποσπώνται από τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές.

Or. en

Τροπολογία 235
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέλη του προσωπικού τα οποία 
στελεχώνουν τις μονάδες στοιχείων 
επιβατών λαμβάνουν εξουσιοδότηση 
ασφαλείας, ώστε να έχουν τα μέγιστα 
εχέγγυα ικανότητας και ακεραιότητας για 
την επεξεργασία δεδομένων PNR που 
συλλέγονται σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία και μπορούν να υποβληθούν στις 
κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 
10α.

Or. en

Τροπολογία 236
Frank Engel
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Δύο ή περισσότερα κράτη μέλη 
δύνανται να συστήσουν ή να διορίσουν την 
ίδια αρχή η οποία θα λειτουργεί ως κοινή 
τους μονάδα στοιχείων επιβατών. Η εν 
λόγω μονάδα στοιχείων επιβατών 
εγκαθίσταται σε ένα από τα συμμετέχοντα 
κράτη μέλη και θεωρείται ως εθνική 
μονάδα στοιχείων επιβατών όλων των 
συμμετεχόντων κρατών μελών. Τα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη συμφωνούν 
σχετικά με λεπτομερείς κανόνες 
λειτουργίας της μονάδας στοιχείων 
επιβατών και τηρούν τις προδιαγραφές που 
ορίζονται στην παρούσα οδηγία.

2. Δύο ή περισσότερα κράτη μέλη 
δύνανται να συστήσουν ή να διορίσουν την 
ίδια αρχή, όπως την Europol, η οποία θα 
λειτουργεί ως κοινή τους μονάδα 
στοιχείων επιβατών. Η εν λόγω μονάδα 
στοιχείων επιβατών εγκαθίσταται σε ένα 
από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, ή στην 
Eurpol, και θεωρείται ως εθνική μονάδα 
στοιχείων επιβατών όλων των 
συμμετεχόντων κρατών μελών. Τα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη συμφωνούν 
σχετικά με λεπτομερείς κανόνες 
λειτουργίας της μονάδας στοιχείων 
επιβατών και τηρούν τις προδιαγραφές που 
ορίζονται στην παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 237
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Δύο ή περισσότερα κράτη μέλη 
δύνανται να συστήσουν ή να διορίσουν 
την ίδια αρχή η οποία θα λειτουργεί ως 
κοινή τους μονάδα στοιχείων επιβατών. Η 
εν λόγω μονάδα στοιχείων επιβατών 
εγκαθίσταται σε ένα από τα συμμετέχοντα
κράτη μέλη και θεωρείται ως εθνική 
μονάδα στοιχείων επιβατών όλων των 
συμμετεχόντων κρατών μελών. Τα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη συμφωνούν 
σχετικά με λεπτομερείς κανόνες 
λειτουργίας της μονάδας στοιχείων 
επιβατών και τηρούν τις προδιαγραφές που 
ορίζονται στην παρούσα οδηγία.

2. Η μονάδα στοιχείων επιβατών έχει την 
έδρα της στο έδαφος ενός κράτους 
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα 
κράτη μέλη συμφωνούν σχετικά με 
λεπτομερείς κανόνες λειτουργίας της 
μονάδας στοιχείων επιβατών και τηρούν 
τις προδιαγραφές που ορίζονται στην 
παρούσα οδηγία.
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Or. de

Τροπολογία 238
Hubert Pirker

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Δύο ή περισσότερα κράτη μέλη 
δύνανται να συστήσουν ή να διορίσουν την 
ίδια αρχή η οποία θα λειτουργεί ως κοινή 
τους μονάδα στοιχείων επιβατών. Η εν 
λόγω μονάδα στοιχείων επιβατών 
εγκαθίσταται σε ένα από τα συμμετέχοντα 
κράτη μέλη και θεωρείται ως εθνική 
μονάδα στοιχείων επιβατών όλων των 
συμμετεχόντων κρατών μελών. Τα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη συμφωνούν 
σχετικά με λεπτομερείς κανόνες 
λειτουργίας της μονάδας στοιχείων 
επιβατών και τηρούν τις προδιαγραφές που 
ορίζονται στην παρούσα οδηγία.

2. Δύο ή περισσότερα κράτη μέλη 
δύνανται να συστήσουν έναν ενιαίο 
οργανισμό ή να ορίσουν κάποιον 
οργανισμό, όπως για παράδειγμα την 
Ευρωπόλ, ο οποίος θα λειτουργεί ως κοινή 
τους μονάδα στοιχείων επιβατών. Η 
μονάδα στοιχείων επιβατών εγκαθίσταται 
σε ένα από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη ή 
στην έδρα του οργανισμού υψηλότερου 
επιπέδου, όπως για παράδειγμα στη 
Ευρωπόλ και θεωρείται ως εθνική μονάδα 
στοιχείων επιβατών όλων των 
συμμετεχόντων κρατών μελών. Τα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη συμφωνούν 
σχετικά με λεπτομερείς κανόνες 
λειτουργίας της μονάδας στοιχείων 
επιβατών και τηρούν τις προδιαγραφές που 
ορίζονται στην παρούσα οδηγία.

Or. de

Τροπολογία 239
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Για την εποπτεία των 
δραστηριοτήτων της μονάδας στοιχείων 
επιβατών συστήνεται ένα διοικητικό 
συμβούλιο. Απαρτίζεται από έναν 
εκπρόσωπο από κάθε αρμόδια εθνική 
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αρχή, από τη Ευρωπόλ, από τον 
Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων και από την Επιτροπή. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο θεσπίζει τον 
εσωτερικό κανονισμό του και εκλέγει 
πρόεδρο και αναπληρωτή πρόεδρο 
μεταξύ των μελών του.

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο να ασχολείται με σημαντικά 
θέματα που δεν ανήκουν στις καθημερινές δραστηριότητες. Ο διευθυντής θα είναι υπεύθυνος 
για τα καθημερινά διοικητικά θέματα, για τη διαχείριση του προσωπικού και για την κατάρτιση 
και εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου.

Τροπολογία 240
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε κράτος μέλος ενημερώνει σχετικά 
την Επιτροπή εντός μηνός από την 
ημερομηνία σύστασης της μονάδας 
στοιχείων επιβατών και μπορεί 
οποτεδήποτε να επικαιροποιήσει τη 
δήλωσή του. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις 
πληροφορίες αυτές, καθώς και κάθε 
επικαιροποίηση, στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 241
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Κάθε μονάδα στοιχείων επιβατών 
ορίζει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 242
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Η διατήρηση, επεξεργασία και 
ανάλυση των δεδομένων PNR των 
επιβατών διεθνών πτήσεων 
πραγματοποιείται μόνο στο έδαφος της 
Ένωσης. Η νομοθεσία που εφαρμόζεται 
σε αυτές τις διαδικασίες είναι, κατά 
συνέπεια, η νομοθεσία της Ένωσης για 
την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 243
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
επιβάλλονται αποτρεπτικές, 
αποτελεσματικές και αναλογικές 
κυρώσεις, μεταξύ δε άλλων και ποινικές, 
εις βάρος προσώπων που εργάζονται στις 
μονάδες στοιχείων επιβατών, σε 
περιπτώσεις που τα πρόσωπα αυτά είναι 
υπεύθυνα για την κακή χρήση ή την 
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κατάχρηση δεδομένων PNR ή για άλλες 
παραβιάσεις των εθνικών διατάξεων που 
εγκρίνονται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 244
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Η διατήρηση, επεξεργασία και ανάλυση 
των δεδομένων PNR των επιβατών 
διεθνών πτήσεων πραγματοποιείται μόνο 
στο έδαφος της ΕΕ. Η νομοθεσία που 
εφαρμόζεται σε αυτές τις διαδικασίες 
είναι, κατά συνέπεια, η νομοθεσία της 
Ένωσης για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 245
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4 διαγράφεται
Επεξεργασία των δεδομένων PNR

1. Τα δεδομένα PNR που διαβιβάζονται 
από τους αερομεταφορείς, σύμφωνα με το 
άρθρο 6, σε σχέση με διεθνείς πτήσεις 
που έχουν ως σημείο προσγείωσης ή 
απογείωσης το έδαφος οποιουδήποτε 
κράτους μέλους συλλέγονται από τη 
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μονάδα στοιχείων επιβατών του σχετικού 
κράτους μέλους. Αν τα δεδομένα PNR 
που διαβιβάζονται από τους 
αερομεταφορείς συμπεριλαμβάνουν 
δεδομένα άλλα πλην εκείνων που 
απαριθμούνται στο παράρτημα, η μονάδα 
στοιχείων επιβατών διαγράφει αμέσως 
αυτά τα δεδομένα μετά την παραλαβή 
τους.
2. Η μονάδα στοιχείων επιβατών 
επεξεργάζεται τα δεδομένα PNR μόνο για
τους ακόλουθους σκοπούς:
α) αξιολόγηση των επιβατών πριν από 
την προγραμματιζόμενη άφιξή τους στο 
κράτος μέλος ή αναχώρησή τους από 
αυτό προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα 
πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται 
σε τρομοκρατικό ή άλλο σοβαρό διεθνικό 
έγκλημα και τα οποία χρήζουν περαιτέρω 
εξέτασης από τις αρμόδιες αρχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 5. Κατά τη 
διεξαγωγή αυτής της αξιολόγησης, η 
μονάδα στοιχείων επιβατών μπορεί να 
επεξεργαστεί τα δεδομένα PNR σύμφωνα 
με προκαθορισμένα κριτήρια. Τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε θετικό 
αποτέλεσμα που λαμβάνεται από μια 
τέτοια αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
ελέγχεται μεμονωμένα με μη 
αυτοματοποιημένα μέσα για να 
επαληθευθεί το κατά πόσον είναι 
απαραίτητη η παρέμβαση της αρμόδιας 
αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 5·
β) αξιολόγηση των επιβατών πριν από την 
προγραμματιζόμενη άφιξή τους στο 
κράτος μέλος ή αναχώρησή τους από 
αυτό προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα 
πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται 
σε τρομοκρατικό ή άλλο σοβαρό έγκλημα 
και τα οποία χρήζουν περαιτέρω 
εξέτασης από τις αρμόδιες αρχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 5. Κατά τη 
διεξαγωγή αυτής της αξιολόγησης η 
μονάδα στοιχείων επιβατών μπορεί να 
συγκρίνει τα δεδομένα PNR με σχετικές 
βάσεις δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων 
των διεθνών ή εθνικών βάσεων 
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δεδομένων ή των εθνικών αντιγράφων 
βάσεων δεδομένων της Ένωσης, εφόσον 
έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με το 
δίκαιο της Ένωσης, όσον αφορά 
πρόσωπα ή αντικείμενα που 
αναζητούνται ή για τα οποία υπάρχει 
σχετική καταχώριση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της Ένωσης και τις διεθνείς 
και εθνικές διατάξεις που ισχύουν για 
τέτοιου είδους φακέλους. Τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι κάθε θετικό 
αποτέλεσμα που λαμβάνεται από μια 
τέτοια αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
ελέγχεται μεμονωμένα με μη 
αυτοματοποιημένα μέσα για να 
επαληθευθεί το κατά πόσον είναι 
απαραίτητη η παρέμβαση της αρμόδιας 
αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 5·
γ) απάντηση, κατά περίπτωση, σε 
δεόντως αιτιολογημένες αιτήσεις που 
προέρχονται από αρμόδιες αρχές για τη 
χορήγηση δεδομένων PNR και την 
επεξεργασία δεδομένων PNR σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις για το σκοπό 
της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης 
και δίωξης τρομοκρατικών ή άλλων 
σοβαρών εγκλημάτων και γνωστοποίηση 
στις αρμόδιες αρχές των αποτελεσμάτων 
αυτής της επεξεργασίας και,
δ) ανάλυση των δεδομένων PNR με 
σκοπό την επικαιροποίηση ή τη 
δημιουργία νέων κριτηρίων για τη 
διεξαγωγή αξιολογήσεων με σκοπό την 
ταυτοποίηση κάθε προσώπου που μπορεί 
να εμπλέκεται σε τρομοκρατικό ή άλλο 
σοβαρό διεθνικό έγκλημα σύμφωνα με το 
σημείο α).
3. Η αξιολόγηση των επιβατών πριν από 
την προγραμματιζόμενη άφιξή τους στο 
κράτος μέλος ή αναχώρησή τους από 
αυτό, που αναφέρεται στην παράγραφο 2 
στοιχείο α), πραγματοποιείται χωρίς 
διακρίσεις βάσει κριτηρίων αξιολόγησης 
που ορίζονται από τη μονάδα στοιχείων 
επιβατών. Τα κράτη μέλη φροντίζουν 
ώστε να κριτήρια αξιολόγησης να 
καθορίζονται από τις μονάδες στοιχείων 
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επιβατών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες 
αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 5. Τα 
κριτήρια αξιολόγησης δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να βασίζονται στην 
φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, στις 
θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, 
στα πολιτικά φρονήματα, στη συμμετοχή 
σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην 
κατάσταση της υγείας ή στο γενετήσιο 
προσανατολισμό ενός ατόμου.
4. Η μονάδα στοιχείων επιβατών ενός 
κράτους μέλους διαβιβάζει τα δεδομένα 
PNR ή τα αποτελέσματα επεξεργασίας 
των δεδομένων PNR των προσώπων που 
έχουν ταυτοποιηθεί σύμφωνα με τα 
σημεία α) και β) της παραγράφου 2 για 
περαιτέρω εξέταση στις σχετικές 
αρμόδιες αρχές του ίδιου κράτους μέλους. 
Αυτές οι διαβιβάσεις πραγματοποιούνται 
κατά περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 246
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα δεδομένα PNR που διαβιβάζονται 
από τους αερομεταφορείς, σύμφωνα με το 
άρθρο 6, σε σχέση με διεθνείς πτήσεις που 
έχουν ως σημείο προσγείωσης ή 
απογείωσης το έδαφος οποιουδήποτε 
κράτους μέλους συλλέγονται από τη 
μονάδα στοιχείων επιβατών του σχετικού 
κράτους μέλους. Αν τα δεδομένα PNR που 
διαβιβάζονται από τους αερομεταφορείς 
συμπεριλαμβάνουν δεδομένα άλλα πλην 
εκείνων που απαριθμούνται στο 
παράρτημα, η μονάδα στοιχείων επιβατών 
διαγράφει αμέσως αυτά τα δεδομένα μετά 
την παραλαβή τους.

1. Τα δεδομένα PNR που διαβιβάζονται 
από τους αερομεταφορείς, σύμφωνα με το 
άρθρο 6, σε σχέση με στοχευμένες διεθνείς 
πτήσεις που έχουν ως σημείο προσγείωσης 
ή απογείωσης το έδαφος οποιουδήποτε 
κράτους μέλους συλλέγονται από τη 
μονάδα στοιχείων επιβατών του σχετικού 
κράτους μέλους. Αν τα δεδομένα PNR που 
διαβιβάζονται από τους αερομεταφορείς 
συμπεριλαμβάνουν δεδομένα άλλα πλην 
εκείνων που απαριθμούνται στο 
παράρτημα, η μονάδα στοιχείων επιβατών 
διαγράφει αμέσως και μόνιμα αυτά τα 
δεδομένα μετά την παραλαβή τους.
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Or. en

Τροπολογία 247
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα δεδομένα PNR που διαβιβάζονται 
από τους αερομεταφορείς, σύμφωνα με το 
άρθρο 6, σε σχέση με διεθνείς πτήσεις που 
έχουν ως σημείο προσγείωσης ή 
απογείωσης το έδαφος οποιουδήποτε 
κράτους μέλους συλλέγονται από τη 
μονάδα στοιχείων επιβατών του σχετικού 
κράτους μέλους. Αν τα δεδομένα PNR που 
διαβιβάζονται από τους αερομεταφορείς 
συμπεριλαμβάνουν δεδομένα άλλα πλην 
εκείνων που απαριθμούνται στο 
παράρτημα, η μονάδα στοιχείων επιβατών 
διαγράφει αμέσως αυτά τα δεδομένα μετά 
την παραλαβή τους.

1. Τα δεδομένα PNR που διαβιβάζονται 
από τους αερομεταφορείς, σύμφωνα με το 
άρθρο 6, σε σχέση με διεθνείς πτήσεις που 
έχουν ως σημείο προσγείωσης ή 
απογείωσης το έδαφος οποιουδήποτε 
κράτους μέλους συλλέγονται από τη 
μονάδα στοιχείων επιβατών. Αν τα 
δεδομένα PNR που διαβιβάζονται από τους 
αερομεταφορείς συμπεριλαμβάνουν 
δεδομένα άλλα πλην εκείνων που 
απαριθμούνται στο παράρτημα, η μονάδα 
στοιχείων επιβατών διαγράφει αμέσως 
αυτά τα δεδομένα μετά την παραλαβή 
τους.

Or. de

Τροπολογία 248
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα δεδομένα PNR που διαβιβάζονται 
από τους αερομεταφορείς, σύμφωνα με το 
άρθρο 6, σε σχέση με διεθνείς πτήσεις που 
έχουν ως σημείο προσγείωσης ή 
απογείωσης το έδαφος οποιουδήποτε 
κράτους μέλους συλλέγονται από τη 
μονάδα στοιχείων επιβατών του σχετικού 
κράτους μέλους. Αν τα δεδομένα PNR που 
διαβιβάζονται από τους αερομεταφορείς 

1. Τα δεδομένα PNR που διαβιβάζονται 
από τους αερομεταφορείς, σύμφωνα με το 
άρθρο 6, σε σχέση με διεθνείς πτήσεις που 
έχουν ως σημείο προσγείωσης ή 
απογείωσης το έδαφος οποιουδήποτε 
κράτους μέλους συλλέγονται υπό 
συνθήκες βέλτιστης ασφάλειας από τη 
μονάδα στοιχείων επιβατών του σχετικού 
κράτους μέλους. Αν τα δεδομένα PNR που 
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συμπεριλαμβάνουν δεδομένα άλλα πλην 
εκείνων που απαριθμούνται στο 
παράρτημα, η μονάδα στοιχείων επιβατών 
διαγράφει αμέσως αυτά τα δεδομένα μετά 
την παραλαβή τους.

διαβιβάζονται από τους αερομεταφορείς 
συμπεριλαμβάνουν δεδομένα άλλα πλην 
εκείνων που απαριθμούνται στο 
παράρτημα, η μονάδα στοιχείων επιβατών 
διαγράφει αμέσως αυτά τα δεδομένα μετά 
την παραλαβή τους.

Or. ro

Τροπολογία 249
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα δεδομένα PNR που διαβιβάζονται 
από τους αερομεταφορείς, σύμφωνα με το 
άρθρο 6, σε σχέση με διεθνείς πτήσεις που 
έχουν ως σημείο προσγείωσης ή 
απογείωσης το έδαφος οποιουδήποτε 
κράτους μέλους συλλέγονται από τη 
μονάδα στοιχείων επιβατών του σχετικού 
κράτους μέλους. Αν τα δεδομένα PNR που 
διαβιβάζονται από τους αερομεταφορείς 
συμπεριλαμβάνουν δεδομένα άλλα πλην 
εκείνων που απαριθμούνται στο 
παράρτημα, η μονάδα στοιχείων επιβατών 
διαγράφει αμέσως αυτά τα δεδομένα μετά 
την παραλαβή τους.

1. Τα δεδομένα PNR που διαβιβάζονται 
από τους αερομεταφορείς, σύμφωνα με το 
άρθρο 6, σε σχέση με διεθνείς πτήσεις που 
έχουν ως σημείο προσγείωσης ή 
απογείωσης το έδαφος οποιουδήποτε 
κράτους μέλους συλλέγονται από τη 
μονάδα στοιχείων επιβατών του σχετικού 
κράτους μέλους. Οι αερομεταφορείς 
απέχουν από τη διαβίβαση ευαίσθητων 
δεδομένων. Αν τα δεδομένα PNR που 
διαβιβάζονται από τους αερομεταφορείς 
συμπεριλαμβάνουν δεδομένα άλλα πλην 
εκείνων που απαριθμούνται στο 
παράρτημα, η μονάδα στοιχείων επιβατών 
διαγράφει αμέσως αυτά τα δεδομένα μετά 
την παραλαβή τους.

Or. en

Τροπολογία 250
Véronique Mathieu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα δεδομένα PNR που διαβιβάζονται 
από τους αερομεταφορείς, σύμφωνα με το 
άρθρο 6, σε σχέση με διεθνείς πτήσεις που 
έχουν ως σημείο προσγείωσης ή 
απογείωσης το έδαφος οποιουδήποτε 
κράτους μέλους συλλέγονται από τη 
μονάδα στοιχείων επιβατών του σχετικού 
κράτους μέλους. Αν τα δεδομένα PNR που 
διαβιβάζονται από τους αερομεταφορείς 
συμπεριλαμβάνουν δεδομένα άλλα πλην 
εκείνων που απαριθμούνται στο 
παράρτημα, η μονάδα στοιχείων επιβατών 
διαγράφει αμέσως αυτά τα δεδομένα μετά 
την παραλαβή τους.

1. Τα δεδομένα PNR που διαβιβάζονται 
από τους αερομεταφορείς, σύμφωνα με το 
άρθρο 6, σε σχέση με πτήσεις εντός και 
εκτός Ένωσης που έχουν ως σημείο 
προσγείωσης ή απογείωσης το έδαφος 
οποιουδήποτε κράτους μέλους 
συλλέγονται από τη μονάδα στοιχείων 
επιβατών του σχετικού κράτους μέλους. 
Αν τα δεδομένα PNR που διαβιβάζονται 
από τους αερομεταφορείς 
συμπεριλαμβάνουν δεδομένα άλλα πλην 
εκείνων που απαριθμούνται στο 
παράρτημα, η μονάδα στοιχείων επιβατών 
διαγράφει αμέσως αυτά τα δεδομένα μετά 
την παραλαβή τους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει ως στόχο να αντλήσει τα συμπεράσματα από τη συμπερίληψη όλων 
των πτήσεων εντός Ένωσης στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Η ορολογία «πτήσεις εντός και 
εκτός Ένωσης» είναι προτιμότερη σε σχέση με την ορολογία «διεθνείς/εσωτερικές πτήσεις» που 
προέρχεται από τον κώδικα συνόρων, που δεν αντιστοιχεί σε μια οδηγία που θα εφαρμοστεί σε 
όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 251
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το κόστος για τη συλλογή, 
επεξεργασία και διαβίβαση των 
δεδομένων PNR επιβαρύνει τα κράτη 
μέλη.

Or. en
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Τροπολογία 252
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το κόστος για τη συλλογή, 
επεξεργασία και διαβίβαση των 
δεδομένων PNR επιβαρύνει τα κράτη 
μέλη.

Or. en

Τροπολογία 253
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η διαμόρφωση εικόνας (profiling) 
από δεδομένα PNR απαγορεύεται δυνάμει 
της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 254
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αξιολόγηση των επιβατών πριν από 
την προγραμματιζόμενη άφιξή τους στο 
κράτος μέλος ή αναχώρησή τους από 
αυτό προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα 
πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται 
σε τρομοκρατικό ή άλλο σοβαρό διεθνικό 
έγκλημα και τα οποία χρήζουν περαιτέρω 

διαγράφεται
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εξέτασης από τις αρμόδιες αρχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 5. Κατά τη 
διεξαγωγή αυτής της αξιολόγησης, η 
μονάδα στοιχείων επιβατών μπορεί να 
επεξεργαστεί τα δεδομένα PNR σύμφωνα 
με προκαθορισμένα κριτήρια. Τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε θετικό 
αποτέλεσμα που λαμβάνεται από μια 
τέτοια αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
ελέγχεται μεμονωμένα με μη 
αυτοματοποιημένα μέσα για να 
επαληθευθεί το κατά πόσον είναι 
απαραίτητη η παρέμβαση της αρμόδιας 
αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 5·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαμόρφωση εικόνας από, ή η επεξεργασία δεδομένων PNR με προκαθορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης δεν πρέπει να επιτρέπεται, αν δεν υπάρχει νομικός ορισμός της διαμόρφωσης 
εικόνας (profiling) σε επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 255
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αξιολόγηση των επιβατών πριν από 
την προγραμματιζόμενη άφιξή τους στο 
κράτος μέλος ή αναχώρησή τους από 
αυτό προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα 
πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται 
σε τρομοκρατικό ή άλλο σοβαρό διεθνικό 
έγκλημα και τα οποία χρήζουν περαιτέρω 
εξέτασης από τις αρμόδιες αρχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 5. Κατά τη 
διεξαγωγή αυτής της αξιολόγησης, η 
μονάδα στοιχείων επιβατών μπορεί να 
επεξεργαστεί τα δεδομένα PNR σύμφωνα 
με προκαθορισμένα κριτήρια. Τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε θετικό 
αποτέλεσμα που λαμβάνεται από μια 

διαγράφεται
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τέτοια αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
ελέγχεται μεμονωμένα με μη 
αυτοματοποιημένα μέσα για να 
επαληθευθεί το κατά πόσον είναι 
απαραίτητη η παρέμβαση της αρμόδιας 
αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 5·

Or. en

Τροπολογία 256
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αξιολόγηση των επιβατών πριν από 
την προγραμματιζόμενη άφιξή τους στο 
κράτος μέλος ή αναχώρησή τους από 
αυτό προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα 
πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται 
σε τρομοκρατικό ή άλλο σοβαρό διεθνικό 
έγκλημα και τα οποία χρήζουν περαιτέρω 
εξέτασης από τις αρμόδιες αρχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 5. Κατά τη 
διεξαγωγή αυτής της αξιολόγησης, η 
μονάδα στοιχείων επιβατών μπορεί να 
επεξεργαστεί τα δεδομένα PNR σύμφωνα 
με προκαθορισμένα κριτήρια. Τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε θετικό 
αποτέλεσμα που λαμβάνεται από μια 
τέτοια αυτοματοποιημένη επεξεργασία
ελέγχεται μεμονωμένα με μη 
αυτοματοποιημένα μέσα για να 
επαληθευθεί το κατά πόσον είναι 
απαραίτητη η παρέμβαση της αρμόδιας 
αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 5·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 257
Carmen Romero López, Birgit Sippel
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αξιολόγηση των επιβατών πριν από την 
προγραμματιζόμενη άφιξή τους στο κράτος 
μέλος ή αναχώρησή τους από αυτό 
προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα 
πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται σε 
τρομοκρατικό ή άλλο σοβαρό διεθνικό 
έγκλημα και τα οποία χρήζουν περαιτέρω 
εξέτασης από τις αρμόδιες αρχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 5. Κατά τη 
διεξαγωγή αυτής της αξιολόγησης, η 
μονάδα στοιχείων επιβατών μπορεί να 
επεξεργαστεί τα δεδομένα PNR σύμφωνα 
με προκαθορισμένα κριτήρια. Τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε θετικό 
αποτέλεσμα που λαμβάνεται από μια 
τέτοια αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
ελέγχεται μεμονωμένα με μη 
αυτοματοποιημένα μέσα για να 
επαληθευθεί το κατά πόσον είναι 
απαραίτητη η παρέμβαση της αρμόδιας 
αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 5·

α) αξιολόγηση των επιβατών πριν από την 
προγραμματιζόμενη άφιξή τους στο κράτος 
μέλος ή αναχώρησή τους από αυτό 
προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα 
πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται σε 
τρομοκρατικό έγκλημα και τα οποία 
χρήζουν περαιτέρω εξέτασης από τις 
αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 5. Κατά τη διεξαγωγή αυτής της 
αξιολόγησης, η μονάδα στοιχείων 
επιβατών μπορεί να επεξεργαστεί τα 
δεδομένα PNR σύμφωνα με 
προκαθορισμένα κριτήρια οριζόμενα από 
τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 5. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
κάθε θετικό αποτέλεσμα που λαμβάνεται 
από μια τέτοια αυτοματοποιημένη 
επεξεργασία ελέγχεται μεμονωμένα με μη 
αυτοματοποιημένα μέσα για να 
επαληθευθεί το κατά πόσον είναι 
απαραίτητη η παρέμβαση της αρμόδιας 
αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 5·

Or. en

Τροπολογία 258
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αξιολόγηση των επιβατών πριν από την 
προγραμματιζόμενη άφιξή τους στο κράτος 
μέλος ή αναχώρησή τους από αυτό 
προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα 
πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται σε 
τρομοκρατικό ή άλλο σοβαρό διεθνικό 
έγκλημα και τα οποία χρήζουν περαιτέρω 
εξέτασης από τις αρμόδιες αρχές που 

α) αξιολόγηση των επιβατών πριν από την 
προγραμματιζόμενη άφιξή τους στο κράτος 
μέλος ή αναχώρησή τους από αυτό 
προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα 
πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται σε 
τρομοκρατικό ή άλλο σοβαρό διεθνικό 
έγκλημα και τα οποία χρήζουν περαιτέρω 
εξέτασης από τις αρμόδιες αρχές που 



AM\897635EL.doc 39/187 PE486.159v01-00

EL

αναφέρονται στο άρθρο 5. Κατά τη 
διεξαγωγή αυτής της αξιολόγησης, η 
μονάδα στοιχείων επιβατών μπορεί να 
επεξεργαστεί τα δεδομένα PNR σύμφωνα 
με προκαθορισμένα κριτήρια. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε θετικό 
αποτέλεσμα αυτής της αυτοματοποιημένης 
επεξεργασίας επανεξετάζεται μεμονωμένα 
με μη αυτοματοποιημένα μέσα για να 
επαληθευθεί το κατά πόσον είναι 
απαραίτητη η παρέμβαση της αρμόδιας 
αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 5·

αναφέρονται στο άρθρο 5. Κατά τη 
διεξαγωγή αυτής της αξιολόγησης, η 
μονάδα στοιχείων επιβατών επεξεργάζεται
τα δεδομένα PNR σύμφωνα με 
προκαθορισμένα αντικειμενικά κριτήρια. 
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε 
θετικό αποτέλεσμα αυτής της 
αυτοματοποιημένης επεξεργασίας 
επανεξετάζεται μεμονωμένα με μη 
αυτοματοποιημένα μέσα για να 
επαληθευθεί το κατά πόσον είναι 
απαραίτητη η παρέμβαση της αρμόδιας 
αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 5·

Or. ro

Τροπολογία 259
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αξιολόγηση των επιβατών πριν από την 
προγραμματιζόμενη άφιξή τους στο κράτος 
μέλος ή αναχώρησή τους από αυτό 
προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα 
πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται σε 
τρομοκρατικό ή άλλο σοβαρό διεθνικό 
έγκλημα και τα οποία χρήζουν περαιτέρω 
εξέτασης από τις αρμόδιες αρχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 5. Κατά τη 
διεξαγωγή αυτής της αξιολόγησης, η 
μονάδα στοιχείων επιβατών μπορεί να 
επεξεργαστεί τα δεδομένα PNR σύμφωνα 
με προκαθορισμένα κριτήρια. Τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε θετικό 
αποτέλεσμα που λαμβάνεται από μια 
τέτοια αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
ελέγχεται μεμονωμένα με μη 
αυτοματοποιημένα μέσα για να 
επαληθευθεί το κατά πόσον είναι 
απαραίτητη η παρέμβαση της αρμόδιας 
αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 5·

α) αξιολόγηση των επιβατών πριν από την 
προγραμματιζόμενη άφιξή τους στο κράτος 
μέλος ή αναχώρησή τους από αυτό 
προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα 
πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται σε 
τρομοκρατικό ή άλλο σοβαρό διεθνικό 
έγκλημα και τα οποία χρήζουν περαιτέρω 
εξέτασης από τις αρμόδιες αρχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 5. Κατά τη 
διεξαγωγή αυτής της αξιολόγησης, η 
μονάδα στοιχείων επιβατών δεν μπορεί να 
επεξεργαστεί τα δεδομένα PNR σύμφωνα 
με προκαθορισμένα κριτήρια. Τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε θετικό 
αποτέλεσμα που λαμβάνεται από κάποια
αυτοματοποιημένη επεξεργασία ελέγχεται 
μεμονωμένα με μη αυτοματοποιημένα 
μέσα για να επαληθευθεί το κατά πόσον 
είναι απαραίτητη η παρέμβαση της 
αρμόδιας αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 
5·
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Or. en

Τροπολογία 260
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αξιολόγηση των επιβατών πριν από την 
προγραμματιζόμενη άφιξή τους στο κράτος 
μέλος ή αναχώρησή τους από αυτό 
προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα 
πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται σε 
τρομοκρατικό ή άλλο σοβαρό διεθνικό 
έγκλημα και τα οποία χρήζουν περαιτέρω 
εξέτασης από τις αρμόδιες αρχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 5. Κατά τη 
διεξαγωγή αυτής της αξιολόγησης, η 
μονάδα στοιχείων επιβατών μπορεί να 
επεξεργαστεί τα δεδομένα PNR σύμφωνα 
με προκαθορισμένα κριτήρια. Τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε θετικό 
αποτέλεσμα που λαμβάνεται από μια 
τέτοια αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
ελέγχεται μεμονωμένα με μη 
αυτοματοποιημένα μέσα για να 
επαληθευθεί το κατά πόσον είναι 
απαραίτητη η παρέμβαση της αρμόδιας 
αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 5·

α) αξιολόγηση των επιβατών πριν από την 
προγραμματιζόμενη άφιξή τους στο κράτος 
μέλος ή αναχώρησή τους από αυτό 
προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα 
πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται σε 
τρομοκρατικό ή άλλο σοβαρό διεθνικό 
έγκλημα και τα οποία χρήζουν περαιτέρω 
εξέτασης από τις αρμόδιες αρχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 5. Κατά τη 
διεξαγωγή αυτής της αξιολόγησης, η 
μονάδα στοιχείων επιβατών μπορεί να 
επεξεργαστεί τα δεδομένα PNR σύμφωνα 
με προκαθορισμένα κριτήρια. Η μονάδα 
στοιχείων επιβατών εξασφαλίζει ότι κάθε 
θετικό αποτέλεσμα που λαμβάνεται από 
μια τέτοια αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
ελέγχεται μεμονωμένα με μη 
αυτοματοποιημένα μέσα για να 
επαληθευθεί το κατά πόσον είναι 
απαραίτητη η παρέμβαση της αρμόδιας 
αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 5·

Or. de

Τροπολογία 261
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αξιολόγηση των επιβατών πριν από την 
προγραμματιζόμενη άφιξή τους στο 

διαγράφεται
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κράτος μέλος ή αναχώρησή τους από 
αυτό προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα 
πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται 
σε τρομοκρατικό ή άλλο σοβαρό έγκλημα 
και τα οποία χρήζουν περαιτέρω 
εξέτασης από τις αρμόδιες αρχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 5. Κατά τη 
διεξαγωγή αυτής της αξιολόγησης η 
μονάδα στοιχείων επιβατών μπορεί να 
συγκρίνει τα δεδομένα PNR με σχετικές 
βάσεις δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων 
των διεθνών ή εθνικών βάσεων 
δεδομένων ή των εθνικών αντιγράφων 
βάσεων δεδομένων της Ένωσης, εφόσον 
έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με το 
δίκαιο της Ένωσης, όσον αφορά 
πρόσωπα ή αντικείμενα που 
αναζητούνται ή για τα οποία υπάρχει 
σχετική καταχώριση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της Ένωσης και τις διεθνείς 
και εθνικές διατάξεις που ισχύουν για 
τέτοιου είδους φακέλους. Τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι κάθε θετικό 
αποτέλεσμα που λαμβάνεται από μια 
τέτοια αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
ελέγχεται μεμονωμένα με μη 
αυτοματοποιημένα μέσα για να 
επαληθευθεί το κατά πόσον είναι 
απαραίτητη η παρέμβαση της αρμόδιας 
αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 5·

Or. en

Τροπολογία 262
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αξιολόγηση των επιβατών πριν από την 
προγραμματιζόμενη άφιξή τους στο κράτος 
μέλος ή αναχώρησή τους από αυτό 
προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα 
πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται σε 

β) έλεγχος της ταυτότητας των επιβατών 
πριν από την προγραμματιζόμενη άφιξή 
τους στο κράτος μέλος ή αναχώρησή τους 
από αυτό προκειμένου να ταυτοποιηθούν 
τα πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται 
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τρομοκρατικό ή άλλο σοβαρό έγκλημα και 
τα οποία χρήζουν περαιτέρω εξέτασης από 
τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 5. Κατά τη διεξαγωγή αυτής της 
αξιολόγησης η μονάδα στοιχείων επιβατών 
μπορεί να συγκρίνει τα δεδομένα PNR με 
σχετικές βάσεις δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των διεθνών ή 
εθνικών βάσεων δεδομένων ή των εθνικών 
αντιγράφων βάσεων δεδομένων της 
Ένωσης, εφόσον έχουν δημιουργηθεί 
σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, όσον 
αφορά πρόσωπα ή αντικείμενα που 
αναζητούνται ή για τα οποία υπάρχει 
σχετική καταχώριση, σύμφωνα με τις
διατάξεις της Ένωσης και τις διεθνείς και 
εθνικές διατάξεις που ισχύουν για τέτοιου 
είδους φακέλους. Τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι κάθε θετικό αποτέλεσμα 
που λαμβάνεται από μια τέτοια 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία ελέγχεται 
μεμονωμένα με μη αυτοματοποιημένα 
μέσα για να επαληθευθεί το κατά πόσον 
είναι απαραίτητη η παρέμβαση της 
αρμόδιας αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 
5·

σε τρομοκρατικό ή άλλο σοβαρό διεθνικό
έγκλημα και τα οποία χρήζουν περαιτέρω 
εξέτασης από τις αρμόδιες αρχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 5. Κατά τη 
διεξαγωγή αυτού του ελέγχου η μονάδα 
στοιχείων επιβατών μπορεί να συγκρίνει τα 
δεδομένα PNR με ειδικά σχεδιασμένες
βάσεις δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί 
για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση 
και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων 
σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των διεθνών ή 
εθνικών βάσεων δεδομένων ή των εθνικών 
αντιγράφων βάσεων δεδομένων της 
Ένωσης, εφόσον έχουν δημιουργηθεί 
σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, όσον 
αφορά πρόσωπα ή αντικείμενα που 
αναζητούνται ή για τα οποία υπάρχει 
σχετική καταχώριση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της Ένωσης και τις διεθνείς και 
εθνικές διατάξεις που ισχύουν για τέτοιου 
είδους φακέλους. Τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι κάθε θετικό αποτέλεσμα 
που λαμβάνεται από μια τέτοια 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία ελέγχεται 
μεμονωμένα με μη αυτοματοποιημένα 
μέσα για να επαληθευθεί το κατά πόσον 
είναι απαραίτητη η παρέμβαση της 
αρμόδιας αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 
5·

Or. en

Τροπολογία 263
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αξιολόγηση των επιβατών πριν από την 
προγραμματιζόμενη άφιξή τους στο κράτος 
μέλος ή αναχώρησή τους από αυτό 
προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα 
πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται σε 

β) αξιολόγηση των επιβατών πριν από την 
προγραμματιζόμενη άφιξή τους στο κράτος 
μέλος ή αναχώρησή τους από αυτό 
προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα 
πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται σε 
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τρομοκρατικό ή άλλο σοβαρό έγκλημα και 
τα οποία χρήζουν περαιτέρω εξέτασης από 
τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 5. Κατά τη διεξαγωγή αυτής της 
αξιολόγησης η μονάδα στοιχείων επιβατών 
μπορεί να συγκρίνει τα δεδομένα PNR με 
σχετικές βάσεις δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των διεθνών ή 
εθνικών βάσεων δεδομένων ή των εθνικών 
αντιγράφων βάσεων δεδομένων της 
Ένωσης, εφόσον έχουν δημιουργηθεί 
σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, όσον 
αφορά πρόσωπα ή αντικείμενα που 
αναζητούνται ή για τα οποία υπάρχει 
σχετική καταχώριση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της Ένωσης και τις διεθνείς και 
εθνικές διατάξεις που ισχύουν για τέτοιου 
είδους φακέλους. Τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι κάθε θετικό αποτέλεσμα 
που λαμβάνεται από μια τέτοια 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία ελέγχεται 
μεμονωμένα με μη αυτοματοποιημένα 
μέσα για να επαληθευθεί το κατά πόσον 
είναι απαραίτητη η παρέμβαση της 
αρμόδιας αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 
5·

τρομοκρατικό έγκλημα και τα οποία 
χρήζουν περαιτέρω εξέτασης από τις 
αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 5. Κατά τη διεξαγωγή αυτής της 
αξιολόγησης η μονάδα στοιχείων επιβατών 
μπορεί να συγκρίνει τα δεδομένα PNR με 
σχετικές βάσεις δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των διεθνών ή 
εθνικών βάσεων δεδομένων ή των εθνικών 
αντιγράφων βάσεων δεδομένων της 
Ένωσης, εφόσον έχουν δημιουργηθεί 
σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, όσον 
αφορά πρόσωπα ή αντικείμενα που 
αναζητούνται ή για τα οποία υπάρχει 
σχετική καταχώριση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της Ένωσης και τις διεθνείς και 
εθνικές διατάξεις που ισχύουν για τέτοιου 
είδους φακέλους. Τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι κάθε θετικό αποτέλεσμα 
που λαμβάνεται από μια τέτοια 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία ελέγχεται 
μεμονωμένα με μη αυτοματοποιημένα 
μέσα για να επαληθευθεί το κατά πόσον 
είναι απαραίτητη η παρέμβαση της 
αρμόδιας αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 
5·

Or. en

Τροπολογία 264
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αξιολόγηση των επιβατών πριν από την 
προγραμματιζόμενη άφιξή τους στο κράτος 
μέλος ή αναχώρησή τους από αυτό 
προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα 
πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται 
σε τρομοκρατικό ή άλλο σοβαρό έγκλημα 
και τα οποία χρήζουν περαιτέρω 
εξέτασης από τις αρμόδιες αρχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 5. Κατά τη 

β) περαιτέρω αξιολόγηση – η οποία 
μπορεί να διεξαχθεί πριν από την 
προγραμματιζόμενη άφιξή τους στο κράτος 
μέλος ή αναχώρησή τους από αυτό από τις 
αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 5 – των επιβατών έναντι των 
οποίων υπάρχουν πραγματικοί λόγοι που 
στοιχειοθετούν την υποψία εμπλοκής σε 
τρομοκρατικό αδίκημα ή σοβαρό 
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διεξαγωγή αυτής της αξιολόγησης η 
μονάδα στοιχείων επιβατών μπορεί να 
συγκρίνει τα δεδομένα PNR με σχετικές 
βάσεις δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων 
των διεθνών ή εθνικών βάσεων δεδομένων 
ή των εθνικών αντιγράφων βάσεων 
δεδομένων της Ένωσης, εφόσον έχουν 
δημιουργηθεί σύμφωνα με το δίκαιο της 
Ένωσης, όσον αφορά πρόσωπα ή 
αντικείμενα που αναζητούνται ή για τα 
οποία υπάρχει σχετική καταχώριση, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της Ένωσης και 
τις διεθνείς και εθνικές διατάξεις που 
ισχύουν για τέτοιου είδους φακέλους. Τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε θετικό 
αποτέλεσμα που λαμβάνεται από μια 
τέτοια αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
ελέγχεται μεμονωμένα με μη 
αυτοματοποιημένα μέσα για να 
επαληθευθεί το κατά πόσον είναι 
απαραίτητη η παρέμβαση της αρμόδιας 
αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 5·

διεθνικό έγκλημα. Κατά τη διεξαγωγή 
αυτής της αξιολόγησης η μονάδα 
στοιχείων επιβατών μπορεί να συγκρίνει τα 
δεδομένα PNR με σχετικές βάσεις 
δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των 
διεθνών ή εθνικών βάσεων δεδομένων ή 
των εθνικών αντιγράφων βάσεων 
δεδομένων της Ένωσης, εφόσον έχουν 
δημιουργηθεί σύμφωνα με το δίκαιο της 
Ένωσης, όσον αφορά πρόσωπα ή 
αντικείμενα που αναζητούνται ή για τα 
οποία υπάρχει σχετική καταχώριση, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της Ένωσης και 
τις διεθνείς και εθνικές διατάξεις που 
ισχύουν για τέτοιου είδους φακέλους. Τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε θετικό 
αποτέλεσμα που λαμβάνεται από μια 
τέτοια αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
ελέγχεται μεμονωμένα με μη 
αυτοματοποιημένα μέσα για να 
επαληθευθεί το κατά πόσον είναι 
απαραίτητη η παρέμβαση της αρμόδιας 
αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 5·

Or. en

Τροπολογία 265
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αξιολόγηση των επιβατών πριν από την 
προγραμματιζόμενη άφιξή τους στο κράτος 
μέλος ή αναχώρησή τους από αυτό 
προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα 
πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται 
σε τρομοκρατικό ή άλλο σοβαρό έγκλημα 
και τα οποία χρήζουν περαιτέρω 
εξέτασης από τις αρμόδιες αρχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 5. Κατά τη 
διεξαγωγή αυτής της αξιολόγησης η 
μονάδα στοιχείων επιβατών μπορεί να 
συγκρίνει τα δεδομένα PNR με σχετικές 

β) περαιτέρω αξιολόγηση – η οποία 
μπορεί να διεξαχθεί πριν από την 
προγραμματιζόμενη άφιξή τους στο κράτος 
μέλος ή αναχώρησή τους από αυτό από τις 
αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 5 – των επιβατών έναντι των 
οποίων υπάρχουν σοβαροί λόγοι που 
στοιχειοθετούν την υποψία εμπλοκής σε 
τρομοκρατικό αδίκημα ή σοβαρό 
διεθνικό έγκλημα. Κατά τη διεξαγωγή 
αυτής της αξιολόγησης η μονάδα 
στοιχείων επιβατών μπορεί να συγκρίνει τα 
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βάσεις δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων 
των διεθνών ή εθνικών βάσεων δεδομένων 
ή των εθνικών αντιγράφων βάσεων 
δεδομένων της Ένωσης, εφόσον έχουν 
δημιουργηθεί σύμφωνα με το δίκαιο της 
Ένωσης, όσον αφορά πρόσωπα ή 
αντικείμενα που αναζητούνται ή για τα 
οποία υπάρχει σχετική καταχώριση, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της Ένωσης και 
τις διεθνείς και εθνικές διατάξεις που 
ισχύουν για τέτοιου είδους φακέλους. Τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε θετικό 
αποτέλεσμα που λαμβάνεται από μια 
τέτοια αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
ελέγχεται μεμονωμένα με μη 
αυτοματοποιημένα μέσα για να 
επαληθευθεί το κατά πόσον είναι 
απαραίτητη η παρέμβαση της αρμόδιας 
αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 5·

δεδομένα PNR με σχετικές βάσεις 
δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των 
διεθνών ή εθνικών βάσεων δεδομένων ή 
των εθνικών αντιγράφων βάσεων 
δεδομένων της Ένωσης, εφόσον έχουν 
δημιουργηθεί σύμφωνα με το δίκαιο της 
Ένωσης, όσον αφορά πρόσωπα ή 
αντικείμενα που αναζητούνται ή για τα 
οποία υπάρχει σχετική καταχώριση, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της Ένωσης και 
τις διεθνείς και εθνικές διατάξεις που 
ισχύουν για τέτοιου είδους φακέλους. Τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε θετικό 
αποτέλεσμα που λαμβάνεται από μια 
τέτοια αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
ελέγχεται μεμονωμένα με μη 
αυτοματοποιημένα μέσα για να 
επαληθευθεί το κατά πόσον είναι 
απαραίτητη η παρέμβαση της αρμόδιας 
αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 5·

Or. en

Τροπολογία 266
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) απάντηση, κατά περίπτωση, σε δεόντως 
αιτιολογημένες αιτήσεις που προέρχονται 
από αρμόδιες αρχές για τη χορήγηση 
δεδομένων PNR και την επεξεργασία 
δεδομένων PNR σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις για το σκοπό της πρόληψης, 
ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης 
τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων και γνωστοποίηση στις 
αρμόδιες αρχές των αποτελεσμάτων αυτής 
της επεξεργασίας και,

γ) απάντηση, κατά περίπτωση, σε δεόντως 
αιτιολογημένες αιτήσεις που προέρχονται 
από αρμόδιες αρχές για τη χορήγηση 
δεδομένων PNR και την επεξεργασία 
δεδομένων PNR σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις για το σκοπό της πρόληψης, 
ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης 
τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών 
διεθνικών εγκλημάτων και γνωστοποίηση 
στις αρμόδιες αρχές των αποτελεσμάτων 
αυτής της επεξεργασίας και,

Or. en
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Τροπολογία 267
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) απάντηση, κατά περίπτωση, σε δεόντως 
αιτιολογημένες αιτήσεις που προέρχονται 
από αρμόδιες αρχές για τη χορήγηση 
δεδομένων PNR και την επεξεργασία 
δεδομένων PNR σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις για το σκοπό της πρόληψης, 
ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης 
τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων και γνωστοποίηση στις 
αρμόδιες αρχές των αποτελεσμάτων αυτής 
της επεξεργασίας και,

γ) απάντηση, κατά περίπτωση, σε δεόντως 
αιτιολογημένες αιτήσεις που προέρχονται 
από αρμόδιες αρχές για τη χορήγηση 
δεδομένων PNR και την επεξεργασία 
δεδομένων PNR σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις για το σκοπό της πρόληψης, 
ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης 
τρομοκρατικών εγκλημάτων και 
γνωστοποίηση στις αρμόδιες αρχές των 
αποτελεσμάτων αυτής της επεξεργασίας 
και,

Or. en

Τροπολογία 268
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) απάντηση, κατά περίπτωση, σε δεόντως 
αιτιολογημένες αιτήσεις που προέρχονται 
από αρμόδιες αρχές για τη χορήγηση 
δεδομένων PNR και την επεξεργασία 
δεδομένων PNR σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις για το σκοπό της πρόληψης, 
ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης 
τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων και γνωστοποίηση στις 
αρμόδιες αρχές των αποτελεσμάτων αυτής 
της επεξεργασίας και,

γ) απάντηση, κατά περίπτωση, σε δεόντως 
αιτιολογημένες αιτήσεις που προέρχονται 
από αρμόδιες αρχές για τη χορήγηση 
δεδομένων PNR και την επεξεργασία 
δεδομένων PNR σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις για το σκοπό της πρόληψης, 
ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης 
τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών 
διεθνικών εγκλημάτων και γνωστοποίηση 
στις αρμόδιες αρχές των αποτελεσμάτων 
αυτής της επεξεργασίας και,

Or. en
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Τροπολογία 269
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ανάλυση των δεδομένων PNR με 
σκοπό την επικαιροποίηση ή τη 
δημιουργία νέων κριτηρίων για τη 
διεξαγωγή αξιολογήσεων με σκοπό την 
ταυτοποίηση κάθε προσώπου που μπορεί 
να εμπλέκεται σε τρομοκρατικό ή άλλο 
σοβαρό διεθνικό έγκλημα σύμφωνα με το 
σημείο α).

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 270
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ανάλυση των δεδομένων PNR με 
σκοπό την επικαιροποίηση ή τη 
δημιουργία νέων κριτηρίων για τη 
διεξαγωγή αξιολογήσεων με σκοπό την 
ταυτοποίηση κάθε προσώπου που μπορεί 
να εμπλέκεται σε τρομοκρατικό ή άλλο 
σοβαρό διεθνικό έγκλημα σύμφωνα με το 
σημείο α).

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 271
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ανάλυση των δεδομένων PNR με 
σκοπό την επικαιροποίηση ή τη 
δημιουργία νέων κριτηρίων για τη 
διεξαγωγή αξιολογήσεων με σκοπό την 
ταυτοποίηση κάθε προσώπου που μπορεί 
να εμπλέκεται σε τρομοκρατικό ή άλλο 
σοβαρό διεθνικό έγκλημα σύμφωνα με το 
σημείο α).

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 272
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ανάλυση των δεδομένων PNR με 
σκοπό την επικαιροποίηση ή τη 
δημιουργία νέων κριτηρίων για τη 
διεξαγωγή αξιολογήσεων με σκοπό την 
ταυτοποίηση κάθε προσώπου που μπορεί 
να εμπλέκεται σε τρομοκρατικό ή άλλο 
σοβαρό διεθνικό έγκλημα σύμφωνα με το 
σημείο α).

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 273
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ανάλυση των δεδομένων PNR με σκοπό 
την επικαιροποίηση ή τη δημιουργία νέων 
κριτηρίων για τη διεξαγωγή αξιολογήσεων 

δ) ανάλυση των δεδομένων PNR με σκοπό 
την επικαιροποίηση ή τη δημιουργία νέων 
κριτηρίων για τη διεξαγωγή αξιολογήσεων 
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με σκοπό την ταυτοποίηση κάθε προσώπου 
που μπορεί να εμπλέκεται σε 
τρομοκρατικό ή άλλο σοβαρό διεθνικό
έγκλημα σύμφωνα με το σημείο α).

με σκοπό την ταυτοποίηση κάθε προσώπου 
που μπορεί να εμπλέκεται σε 
τρομοκρατικό έγκλημα σύμφωνα με το 
σημείο α).

Or. en

Τροπολογία 274
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αξιολόγηση των επιβατών πριν από 
την προγραμματιζόμενη άφιξή τους στο 
κράτος μέλος ή αναχώρησή τους από 
αυτό, που αναφέρεται στην παράγραφο 2 
στοιχείο α), πραγματοποιείται χωρίς 
διακρίσεις βάσει κριτηρίων αξιολόγησης 
που ορίζονται από τη μονάδα στοιχείων 
επιβατών. Τα κράτη μέλη φροντίζουν 
ώστε να κριτήρια αξιολόγησης να 
καθορίζονται από τις μονάδες στοιχείων 
επιβατών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες 
αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 5. Τα 
κριτήρια αξιολόγησης δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να βασίζονται στην 
φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, στις 
θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, 
στα πολιτικά φρονήματα, στη συμμετοχή 
σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην 
κατάσταση της υγείας ή στο γενετήσιο 
προσανατολισμό ενός ατόμου.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαμόρφωση εικόνας από, ή η επεξεργασία δεδομένων PNR με προκαθορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης δεν πρέπει να επιτρέπεται, αν δεν υπάρχει νομικός ορισμός της διαμόρφωσης 
εικόνας (profiling) σε επίπεδο ΕΕ.
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Τροπολογία 275
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αξιολόγηση των επιβατών πριν από 
την προγραμματιζόμενη άφιξή τους στο 
κράτος μέλος ή αναχώρησή τους από αυτό, 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 
στοιχείο α), πραγματοποιείται χωρίς 
διακρίσεις βάσει κριτηρίων αξιολόγησης 
που ορίζονται από τη μονάδα στοιχείων 
επιβατών. Τα κράτη μέλη φροντίζουν 
ώστε να κριτήρια αξιολόγησης να 
καθορίζονται από τις μονάδες στοιχείων 
επιβατών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες 
αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 5. Τα 
κριτήρια αξιολόγησης δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να βασίζονται στην φυλετική ή 
εθνοτική καταγωγή, στις θρησκευτικές ή 
φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στα πολιτικά 
φρονήματα, στη συμμετοχή σε 
συνδικαλιστική οργάνωση, στην 
κατάσταση της υγείας ή στο γενετήσιο 
προσανατολισμό ενός ατόμου.

3. Η αξιολόγηση των επιβατών πριν από 
την προγραμματιζόμενη άφιξή τους στο 
κράτος μέλος ή αναχώρησή τους από αυτό, 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 
στοιχείο α), πραγματοποιείται χωρίς 
διακρίσεις βάσει κριτηρίων αξιολόγησης. 
Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε να 
κριτήρια αξιολόγησης να καθορίζονται από 
τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 5. Τα κριτήρια αξιολόγησης δεν 
πρέπει σε καμία περίπτωση να βασίζονται 
στην φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, στις 
θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, 
στα πολιτικά φρονήματα, στη συμμετοχή 
σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην 
κατάσταση της υγείας ή στο γενετήσιο 
προσανατολισμό ενός ατόμου.

Or. en

Τροπολογία 276
Kinga Göncz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αξιολόγηση των επιβατών πριν από 
την προγραμματιζόμενη άφιξή τους στο 
κράτος μέλος ή αναχώρησή τους από αυτό, 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 
στοιχείο α), πραγματοποιείται χωρίς 
διακρίσεις βάσει κριτηρίων αξιολόγησης 
που ορίζονται από τη μονάδα στοιχείων 

3. Η αξιολόγηση των επιβατών πριν από 
την προγραμματιζόμενη άφιξή τους στο 
κράτος μέλος ή αναχώρησή τους από αυτό, 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 
στοιχείο α), πραγματοποιείται χωρίς 
διακρίσεις βάσει κριτηρίων αξιολόγησης 
που ορίζονται από τη μονάδα στοιχείων 
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επιβατών. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε 
να κριτήρια αξιολόγησης να καθορίζονται 
από τις μονάδες στοιχείων επιβατών, σε 
συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 5. Τα κριτήρια 
αξιολόγησης δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να βασίζονται στην φυλετική ή 
εθνοτική καταγωγή, στις θρησκευτικές ή 
φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στα πολιτικά 
φρονήματα, στη συμμετοχή σε 
συνδικαλιστική οργάνωση, στην 
κατάσταση της υγείας ή στο γενετήσιο 
προσανατολισμό ενός ατόμου.

επιβατών. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε 
να κριτήρια αξιολόγησης να καθορίζονται 
από τις μονάδες στοιχείων επιβατών, σε 
συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 5. Τα κριτήρια 
αξιολόγησης δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να βασίζονται στην φυλετική ή 
εθνοτική καταγωγή, στις θρησκευτικές ή 
φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στα πολιτικά 
φρονήματα, στη συμμετοχή σε 
συνδικαλιστική οργάνωση, στην 
κατάσταση της υγείας, στην αναπηρία ή 
στο γενετήσιο προσανατολισμό ενός 
ατόμου.

Or. en

Τροπολογία 277
Tanja Fajon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αξιολόγηση των επιβατών πριν από 
την προγραμματιζόμενη άφιξή τους στο 
κράτος μέλος ή αναχώρησή τους από αυτό, 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 
στοιχείο α), πραγματοποιείται χωρίς 
διακρίσεις βάσει κριτηρίων αξιολόγησης 
που ορίζονται από τη μονάδα στοιχείων 
επιβατών. Τα κράτη μέλη φροντίζουν 
ώστε να κριτήρια αξιολόγησης να 
καθορίζονται από τις μονάδες στοιχείων 
επιβατών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες 
αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 5. Τα 
κριτήρια αξιολόγησης δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να βασίζονται στην φυλετική ή 
εθνοτική καταγωγή, στις θρησκευτικές ή 
φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στα πολιτικά 
φρονήματα, στη συμμετοχή σε 
συνδικαλιστική οργάνωση, στην 
κατάσταση της υγείας ή στο γενετήσιο 
προσανατολισμό ενός ατόμου.

3. Η αξιολόγηση των επιβατών πριν από 
την προγραμματιζόμενη άφιξή τους στο 
κράτος μέλος ή αναχώρησή τους από αυτό, 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 
στοιχείο α), πραγματοποιείται χωρίς 
διακρίσεις βάσει κοινών κριτηρίων 
αξιολόγησης σε συνεργασία με τις 
αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 5. Τα κριτήρια αξιολόγησης δεν 
πρέπει σε καμία περίπτωση να βασίζονται 
στην φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, στις 
θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, 
στα πολιτικά φρονήματα, στη συμμετοχή 
σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην 
κατάσταση της υγείας ή στο γενετήσιο 
προσανατολισμό ενός ατόμου.
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Or. en

Τροπολογία 278
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Η επεξεργασία των δεδομένων PNR 
μπορεί να εγκρίνεται μόνο με εντολή 
αρμόδιου δικαστηρίου ή οργάνου ενός 
κράτους μέλους κατόπιν αιτήματος της 
μονάδας στοιχείων επιβατών. Μόνο σε 
περίπτωση κινδύνου μη εκτέλεσης 
(«periculum in mora») είναι δυνατόν να 
εγκρίνεται η επεξεργασία από την ίδια τη 
μονάδα στοιχείων επιβατών.

Or. en

Τροπολογία 279
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Η διαβίβαση των δεδομένων PNR 
εγκρίνεται μόνο με εντολή δικαστηρίου 
κράτους μέλους κατόπιν αιτήματος της 
μονάδας στοιχείων επιβατών. Μόνο σε 
περίπτωση κινδύνου μη εκτέλεσης 
(«periculum in mora») είναι δυνατόν να 
εγκρίνεται η επεξεργασία από την ίδια τη 
μονάδα στοιχείων επιβατών.

Or. en
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Τροπολογία 280
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 281
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 282
Ágnes Hankiss



PE486.159v01-00 54/187 AM\897635EL.doc

EL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Η μονάδα στοιχείων επιβατών ενός 
κράτους μέλους διαβιβάζει τα δεδομένα 
PNR ή τα αποτελέσματα επεξεργασίας των 
δεδομένων PNR των προσώπων που έχουν 
ταυτοποιηθεί σύμφωνα με τα σημεία α) και 
β) της παραγράφου 2 για περαιτέρω 
εξέταση στις σχετικές αρμόδιες αρχές του 
ίδιου κράτους μέλους. Ανάλογα με το 
αποτέλεσμα της εξέτασης, τα ευρήματα 
όσον αφορά το ταυτοποιηθέν πρόσωπο 
πρέπει να αποθηκεύονται, και το γεγονός 
αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη 
λήψη απόφασης σχετικά με τον χρόνο 
αποθήκευσης των δεδομένων. Αυτές οι 
διαβιβάσεις πραγματοποιούνται κατά 
περίπτωση.

Or. hu

Τροπολογία 283
Tanja Fajon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 284
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 διαγράφεται
Αρμόδιες αρχές

1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει έναν 
κατάλογο των αρμόδιων αρχών που είναι 
εξουσιοδοτημένες να ζητούν ή να 
λαμβάνουν δεδομένα PNR ή το 
αποτέλεσμα της επεξεργασίας δεδομένων 
PNR από τις μονάδες στοιχείων επιβατών 
προκειμένου να εξετάσουν περαιτέρω τις 
συγκεκριμένες πληροφορίες ή να λάβουν 
τα απαραίτητα μέτρα για τους σκοπούς 
της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης 
και δίωξης τρομοκρατικών ή άλλων 
σοβαρών εγκλημάτων.
2. Αρμόδιες αρχές είναι οι αρχές που 
έχουν αρμοδιότητα στον τομέα της 
πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και 
δίωξης τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων
3. Κάθε κράτος μέλος γνωστοποιεί τον 
κατάλογο των αρμοδίων αρχών του στην 
Επιτροπή το αργότερο δώδεκα μήνες 
μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας και μπορεί οποτεδήποτε να 
επικαιροποιήσει το περιεχόμενο αυτής 
της δήλωσής του. Η Επιτροπή δημοσιεύει 
τις πληροφορίες αυτές, καθώς και κάθε 
επικαιροποίηση, στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Τα δεδομένα PNR των επιβατών και το 
αποτέλεσμα της επεξεργασίας των 
δεδομένων που ελήφθησαν από τη 
μονάδα στοιχείων επιβατών μπορούν να 
αποτελέσουν το αντικείμενο περαιτέρω 
επεξεργασίας από τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών μόνο για τους σκοπούς της 
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πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και 
δίωξης τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων.
5. Η παράγραφος 4 τελεί υπό την 
επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των αρχών 
επιβολής του νόμου ή των δικαστικών 
αρχών στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, 
στο πλαίσιο μέτρων επιβολής του νόμου 
που ελήφθησαν μετά το πέρας αυτής της 
επεξεργασίας, διαπιστώθηκαν άλλες 
εγκληματικές πράξεις ή υπάρχουν 
ενδείξεις για τέτοιου είδους πράξεις.
6. Οι αρμόδιες αρχές δεν λαμβάνουν σε 
καμία περίπτωση απόφαση που να έχει 
δυσμενείς νομικές συνέπειες για 
συγκεκριμένο πρόσωπο ή να το θίγει 
σημαντικά απλά και μόνο βάσει της 
αυτοματοποιημένης επεξεργασίας 
δεδομένων PNR. Οι αποφάσεις αυτού του 
είδους δεν λαμβάνονται στη βάση της 
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, των 
θρησκευτικών ή φιλοσοφικών 
πεποιθήσεων, των πολιτικών 
φρονημάτων, της συμμετοχής σε 
συνδικαλιστική οργάνωση, της 
κατάστασης της υγείας ή του γενετήσιου 
προσανατολισμού ενός ατόμου.

Or. en

Τροπολογία 285
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει έναν 
κατάλογο των αρμόδιων αρχών που είναι 
εξουσιοδοτημένες να ζητούν ή να 
λαμβάνουν δεδομένα PNR ή το 
αποτέλεσμα της επεξεργασίας δεδομένων 
PNR από τις μονάδες στοιχείων επιβατών 
προκειμένου να εξετάσουν περαιτέρω τις 

1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει έναν 
κατάλογο των αρμόδιων αρχών που είναι 
εξουσιοδοτημένες να ζητούν ή να 
λαμβάνουν δεδομένα PNR ή το 
αποτέλεσμα της επεξεργασίας δεδομένων 
PNR σε μια κατά περίπτωση βάση από τις 
μονάδες στοιχείων επιβατών προκειμένου 
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συγκεκριμένες πληροφορίες ή να λάβουν 
τα απαραίτητα μέτρα για τους σκοπούς της 
πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και 
δίωξης τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων.

να εξετάσουν περαιτέρω τις συγκεκριμένες 
πληροφορίες ή να λάβουν τα απαραίτητα 
μέτρα για τους σκοπούς της πρόληψης, 
ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης 
τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών 
διεθνικών εγκλημάτων.

Or. en

Τροπολογία 286
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει έναν 
κατάλογο των αρμόδιων αρχών που είναι 
εξουσιοδοτημένες να ζητούν ή να 
λαμβάνουν δεδομένα PNR ή το 
αποτέλεσμα της επεξεργασίας δεδομένων 
PNR από τις μονάδες στοιχείων επιβατών 
προκειμένου να εξετάσουν περαιτέρω τις 
συγκεκριμένες πληροφορίες ή να λάβουν 
τα απαραίτητα μέτρα για τους σκοπούς της 
πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και 
δίωξης τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων.

1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει έναν 
κατάλογο των αρμόδιων αρχών που είναι 
εξουσιοδοτημένες να ζητούν ή να 
λαμβάνουν δεδομένα PNR ή το 
αποτέλεσμα της επεξεργασίας δεδομένων 
PNR από τη μονάδα στοιχείων επιβατών 
προκειμένου να εξετάσουν περαιτέρω τις 
συγκεκριμένες πληροφορίες ή να λάβουν 
τα απαραίτητα μέτρα για τους σκοπούς της 
πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και 
δίωξης τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων.

Or. de

Τροπολογία 287
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει έναν 
κατάλογο των αρμόδιων αρχών που είναι 
εξουσιοδοτημένες να ζητούν ή να 
λαμβάνουν δεδομένα PNR ή το 

1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει έναν 
κατάλογο των αρμόδιων αρχών που είναι 
εξουσιοδοτημένες να ζητούν ή να 
λαμβάνουν δεδομένα PNR ή το 
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αποτέλεσμα της επεξεργασίας δεδομένων 
PNR από τις μονάδες στοιχείων επιβατών 
προκειμένου να εξετάσουν περαιτέρω τις 
συγκεκριμένες πληροφορίες ή να λάβουν 
τα απαραίτητα μέτρα για τους σκοπούς της 
πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και 
δίωξης τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών
εγκλημάτων.

αποτέλεσμα της επεξεργασίας δεδομένων 
PNR από τις μονάδες στοιχείων επιβατών 
προκειμένου να εξετάσουν περαιτέρω τις 
συγκεκριμένες πληροφορίες ή να λάβουν 
τα απαραίτητα μέτρα για τους σκοπούς της 
πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και 
δίωξης τρομοκρατικών εγκλημάτων.

Or. en

Τροπολογία 288
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει έναν 
κατάλογο των αρμόδιων αρχών που είναι 
εξουσιοδοτημένες να ζητούν ή να 
λαμβάνουν δεδομένα PNR ή το 
αποτέλεσμα της επεξεργασίας δεδομένων 
PNR από τις μονάδες στοιχείων επιβατών 
προκειμένου να εξετάσουν περαιτέρω τις 
συγκεκριμένες πληροφορίες ή να λάβουν 
τα απαραίτητα μέτρα για τους σκοπούς της 
πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και 
δίωξης τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων.

1. Στο πλαίσιο του σεβασμού των αρχών 
της αναγκαιότητας και της 
αναλογικότητας, κάθε κράτος μέλος 
καταρτίζει έναν κατάλογο των αρμόδιων 
αρχών που είναι εξουσιοδοτημένες να 
ζητούν ή να λαμβάνουν δεδομένα PNR ή 
το αποτέλεσμα της επεξεργασίας 
δεδομένων PNR από τις μονάδες στοιχείων 
επιβατών προκειμένου να εξετάσουν 
περαιτέρω τις συγκεκριμένες πληροφορίες 
ή να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για τους 
σκοπούς της πρόληψης, ανίχνευσης, 
διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών ή 
άλλων σοβαρών εγκλημάτων.

Or. ro

Τροπολογία 289
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει έναν 
κατάλογο των αρμόδιων αρχών που είναι 
εξουσιοδοτημένες να ζητούν ή να 
λαμβάνουν δεδομένα PNR ή το 
αποτέλεσμα της επεξεργασίας δεδομένων 
PNR από τις μονάδες στοιχείων επιβατών 
προκειμένου να εξετάσουν περαιτέρω τις 
συγκεκριμένες πληροφορίες ή να λάβουν 
τα απαραίτητα μέτρα για τους σκοπούς της 
πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και 
δίωξης τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων.

1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει έναν 
κατάλογο των αρμόδιων αρχών που είναι 
εξουσιοδοτημένες να ζητούν ή να 
λαμβάνουν δεδομένα PNR ή το 
αποτέλεσμα της επεξεργασίας δεδομένων 
PNR από τις μονάδες στοιχείων επιβατών 
προκειμένου να εξετάσουν περαιτέρω τις 
συγκεκριμένες πληροφορίες ή να λάβουν 
τα απαραίτητα μέτρα για τους σκοπούς της 
πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και 
δίωξης τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών 
διεθνικών εγκλημάτων.

Or. en

Τροπολογία 290
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αρμόδιες αρχές είναι οι αρχές που έχουν 
αρμοδιότητα στον τομέα της πρόληψης, 
ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης 
τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων

2. Αρμόδιες αρχές είναι οι αρχές που έχουν 
αρμοδιότητα στον τομέα της πρόληψης, 
ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης 
τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών 
διεθνικών εγκλημάτων

Or. en

Τροπολογία 291
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αρμόδιες αρχές είναι οι αρχές που έχουν 
αρμοδιότητα στον τομέα της πρόληψης, 

2. Αρμόδιες αρχές είναι οι αρχές που έχουν 
αρμοδιότητα στον τομέα της πρόληψης, 
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ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης 
τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων

ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης 
τρομοκρατικών εγκλημάτων

Or. en

Τροπολογία 292
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αρμόδιες αρχές είναι οι αρχές που έχουν 
αρμοδιότητα στον τομέα της πρόληψης, 
ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης 
τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών
εγκλημάτων

2. Αρμόδιες αρχές είναι οι αρχές που έχουν 
αρμοδιότητα στον τομέα της πρόληψης, 
ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης 
τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών 
διεθνικών εγκλημάτων

Or. en

Τροπολογία 293
Manfred Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε κράτος μέλος γνωστοποιεί τον 
κατάλογο των αρμοδίων αρχών του στην 
Επιτροπή το αργότερο δώδεκα μήνες μετά 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας 
και μπορεί οποτεδήποτε να 
επικαιροποιήσει το περιεχόμενο αυτής της 
δήλωσής του. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις 
πληροφορίες αυτές, καθώς και κάθε 
επικαιροποίηση, στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Κάθε κράτος μέλος γνωστοποιεί τον 
κατάλογο των αρμοδίων αρχών του στην 
Επιτροπή το αργότερο δώδεκα μήνες μετά 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, 
ή δώδεκα μήνες μετά από την πρώτη 
χρήση των καταστάσεων με τα ονόματα 
των επιβατών για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, και 
μπορεί οποτεδήποτε να επικαιροποιήσει το 
περιεχόμενο αυτής της δήλωσής του. Η 
Επιτροπή δημοσιεύει τις πληροφορίες 
αυτές, καθώς και κάθε επικαιροποίηση, 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.



AM\897635EL.doc 61/187 PE486.159v01-00

EL

Or. de

Τροπολογία 294
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα δεδομένα PNR των επιβατών και το 
αποτέλεσμα της επεξεργασίας των 
δεδομένων που ελήφθησαν από τη μονάδα 
στοιχείων επιβατών μπορούν να 
αποτελέσουν το αντικείμενο περαιτέρω 
επεξεργασίας από τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών μόνο για τους σκοπούς της 
πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και 
δίωξης τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων.

4. Τα δεδομένα PNR των επιβατών και το 
αποτέλεσμα της επεξεργασίας των 
δεδομένων που ελήφθησαν από τη μονάδα 
στοιχείων επιβατών μπορούν να 
αποτελέσουν το αντικείμενο περαιτέρω 
επεξεργασίας από τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών μόνο για τους σκοπούς της 
πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και 
δίωξης τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών 
διεθνικών εγκλημάτων.

Or. en

Τροπολογία 295
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα δεδομένα PNR των επιβατών και το 
αποτέλεσμα της επεξεργασίας των 
δεδομένων που ελήφθησαν από τη μονάδα 
στοιχείων επιβατών μπορούν να 
αποτελέσουν το αντικείμενο περαιτέρω 
επεξεργασίας από τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών μόνο για τους σκοπούς της 
πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και 
δίωξης τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων.

4. Τα δεδομένα PNR των επιβατών και το 
αποτέλεσμα της επεξεργασίας των 
δεδομένων που ελήφθησαν από τη μονάδα 
στοιχείων επιβατών μπορούν να 
αποτελέσουν το αντικείμενο περαιτέρω 
επεξεργασίας από τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών μόνο για τους σκοπούς της 
πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και 
δίωξης τρομοκρατικών εγκλημάτων.

Or. en
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Τροπολογία 296
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα δεδομένα PNR των επιβατών και το 
αποτέλεσμα της επεξεργασίας των 
δεδομένων που ελήφθησαν από τη μονάδα 
στοιχείων επιβατών μπορούν να 
αποτελέσουν το αντικείμενο περαιτέρω 
επεξεργασίας από τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών μόνο για τους σκοπούς της 
πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και 
δίωξης τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων.

4. Τα δεδομένα PNR των επιβατών και το 
αποτέλεσμα της επεξεργασίας των 
δεδομένων που ελήφθησαν από τη μονάδα 
στοιχείων επιβατών μπορούν να 
αποτελέσουν το αντικείμενο περαιτέρω 
επεξεργασίας από τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών μόνο για τους σκοπούς της 
πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και 
δίωξης τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών 
διεθνικών εγκλημάτων.

Or. en

Τροπολογία 297
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η παράγραφος 4 τελεί υπό την 
επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των αρχών 
επιβολής του νόμου ή των δικαστικών 
αρχών στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, 
στο πλαίσιο μέτρων επιβολής του νόμου 
που ελήφθησαν μετά το πέρας αυτής της 
επεξεργασίας, διαπιστώθηκαν άλλες 
εγκληματικές πράξεις ή υπάρχουν 
ενδείξεις για τέτοιου είδους πράξεις.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 298
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι αρμόδιες αρχές δεν λαμβάνουν σε 
καμία περίπτωση απόφαση που να έχει 
δυσμενείς νομικές συνέπειες για 
συγκεκριμένο πρόσωπο ή να το θίγει 
σημαντικά απλά και μόνο βάσει της 
αυτοματοποιημένης επεξεργασίας 
δεδομένων PNR. Οι αποφάσεις αυτού του 
είδους δεν λαμβάνονται στη βάση της 
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, των 
θρησκευτικών ή φιλοσοφικών 
πεποιθήσεων, των πολιτικών φρονημάτων, 
της συμμετοχής σε συνδικαλιστική 
οργάνωση, της κατάστασης της υγείας ή 
του γενετήσιου προσανατολισμού ενός 
ατόμου.

6. Οι αρμόδιες αρχές δεν λαμβάνουν σε 
καμία περίπτωση απόφαση που να έχει 
δυσμενείς νομικές συνέπειες για 
συγκεκριμένο πρόσωπο ή να το θίγει 
σημαντικά απλά και μόνο βάσει της 
αυτοματοποιημένης επεξεργασίας 
δεδομένων PNR. Οι αποφάσεις αυτού του 
είδους δεν λαμβάνονται επί τη βάσει του 
φύλου, της φυλής, του χρώματος, της
εθνοτικής καταγωγής ή της κοινωνικής 
προέλευσης, των γενετικών 
χαρακτηριστικών, της γλώσσας, των 
θρησκευτικών ή φιλοσοφικών 
πεποιθήσεων, των πολιτικών φρονημάτων, 
της συμμετοχής σε συνδικαλιστική 
οργάνωση, της συμμετοχής σε εθνική 
μειονότητα, της περιουσίας, της 
αναπηρίας, της ηλικίας, της κατάστασης 
της υγείας ή του γενετήσιου 
προσανατολισμού ενός ατόμου, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 21 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 299
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι αρμόδιες αρχές δεν λαμβάνουν σε 
καμία περίπτωση απόφαση που να έχει 
δυσμενείς νομικές συνέπειες για 
συγκεκριμένο πρόσωπο ή να το θίγει 

6. Οι αρμόδιες αρχές δεν λαμβάνουν σε 
καμία περίπτωση απόφαση που να έχει 
δυσμενείς νομικές συνέπειες για 
συγκεκριμένο πρόσωπο ή να το θίγει 
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σημαντικά απλά και μόνο βάσει της 
αυτοματοποιημένης επεξεργασίας 
δεδομένων PNR. Οι αποφάσεις αυτού του 
είδους δεν λαμβάνονται στη βάση της 
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, των 
θρησκευτικών ή φιλοσοφικών 
πεποιθήσεων, των πολιτικών φρονημάτων, 
της συμμετοχής σε συνδικαλιστική 
οργάνωση, της κατάστασης της υγείας ή 
του γενετήσιου προσανατολισμού ενός 
ατόμου.

σημαντικά απλά και μόνο βάσει της 
αυτοματοποιημένης επεξεργασίας 
δεδομένων PNR, της επεξεργασίας βάσει 
προκαθορισμένων κριτηρίων ή 
οιασδήποτε άλλης μορφής διαμόρφωσης 
εικόνας (profiling). Οι αποφάσεις αυτού 
του είδους δεν λαμβάνονται στη βάση της 
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, των 
θρησκευτικών ή φιλοσοφικών 
πεποιθήσεων, των πολιτικών φρονημάτων, 
της συμμετοχής σε συνδικαλιστική 
οργάνωση, της κατάστασης της υγείας ή 
του γενετήσιου προσανατολισμού ενός 
ατόμου.

Or. en

Τροπολογία 300
Tanja Fajon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι αρμόδιες αρχές δεν λαμβάνουν σε 
καμία περίπτωση απόφαση που να έχει 
δυσμενείς νομικές συνέπειες για 
συγκεκριμένο πρόσωπο ή να το θίγει 
σημαντικά απλά και μόνο βάσει της 
αυτοματοποιημένης επεξεργασίας 
δεδομένων PNR. Οι αποφάσεις αυτού του 
είδους δεν λαμβάνονται στη βάση της 
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, των 
θρησκευτικών ή φιλοσοφικών 
πεποιθήσεων, των πολιτικών φρονημάτων, 
της συμμετοχής σε συνδικαλιστική 
οργάνωση, της κατάστασης της υγείας ή 
του γενετήσιου προσανατολισμού ενός 
ατόμου.

6. Οι αρμόδιες αρχές δεν λαμβάνουν σε 
καμία περίπτωση απόφαση που να έχει 
δυσμενείς νομικές συνέπειες για 
συγκεκριμένο πρόσωπο ή να το θίγει 
σημαντικά απλά και μόνο βάσει της 
αυτοματοποιημένης επεξεργασίας 
δεδομένων PNR. Οι αποφάσεις αυτού του 
είδους δεν λαμβάνονται στη βάση της 
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, των 
θρησκευτικών πεποιθήσεων, των 
πολιτικών φρονημάτων, της συμμετοχής 
σε συνδικαλιστική οργάνωση, της 
κατάστασης της υγείας ή του γενετήσιου 
προσανατολισμού ενός ατόμου.

Or. en



AM\897635EL.doc 65/187 PE486.159v01-00

EL

Τροπολογία 301
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 διαγράφεται
Υποχρεώσεις επιβαλλόμενες στους 

αερομεταφορείς
1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα 
απαραίτητα μέτρα προκειμένου να 
διασφαλίσουν ότι οι αερομεταφορείς 
διαβιβάζουν («μέθοδος προώθησης» 
(push)) τα δεδομένα PNR, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 2 στοιχείο γ) και εξειδικεύεται 
στο παράρτημα, στο μέτρο που αυτοί 
έχουν ήδη συγκεντρώσει τα δεδομένα 
αυτά, στη βάση δεδομένων της εθνικής 
μονάδας στοιχείων επιβατών του κράτους 
μέλους στο έδαφος του οποίου θα 
προσγειωθεί ή από το έδαφος του οποίου 
θα απογειωθεί η διεθνής πτήση. Στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η πτήση 
εκτελείται με κοινό κωδικό μεταξύ ενός ή 
περισσοτέρων αερομεταφορέων, η 
υποχρέωση διαβίβασης των δεδομένων 
PNR όλων των επιβατών της πτήσης 
βαρύνει τον αερομεταφορέα που εκτελεί 
την πτήση. Όταν η πτήση περιλαμβάνει 
έναν ή περισσότερους ενδιάμεσους 
σταθμούς στα αεροδρόμια των κρατών 
μελών, οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν τα 
δεδομένα PNR στις μονάδες στοιχείων 
επιβατών όλων των ενδιαφερομένων 
κρατών μελών.
2. Οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν τα 
δεδομένα PNR με ηλεκτρονικά μέσα 
χρησιμοποιώντας τα κοινά πρωτόκολλα 
και τους εγκεκριμένους μορφότυπους 
δεδομένων που πρέπει να θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 
13 και 14 ή, σε περίπτωση τεχνικής 
βλάβης, με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο 
μέσο που εξασφαλίζει ενδεδειγμένο 
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επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων:
α) 24 έως 48 πριν από τον 
προγραμματιζόμενο χρόνο αναχώρησης 
της πτήσης· και, 
β) αμέσως μετά το κλείσιμο της πτήσης, 
δηλαδή αμέσως μετά την επιβίβαση των 
επιβατών στο αεροσκάφος που 
ετοιμάζεται να αναχωρήσει και δεν είναι 
πλέον δυνατή η επιβίβαση άλλων 
επιβατών. 
3. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν 
στους αερομεταφορείς να περιορίσουν τη 
διαβίβαση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β) στις 
επικαιροποιήσεις των διαβιβάσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
α).
4. Κατά περίπτωση, μετά από αίτηση 
μιας μονάδας στοιχείων επιβατών 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, οι 
αερομεταφορείς διαβιβάζουν δεδομένα 
PNR όταν απαιτείται ταχύτερη πρόσβαση 
από εκείνη που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο α), για να 
αντιμετωπιστεί ειδική και πραγματική 
απειλή που έχει σχέση με τρομοκρατικά ή 
άλλα σοβαρά εγκλήματα.

Or. en

Τροπολογία 302
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα 
απαραίτητα μέτρα προκειμένου να 
διασφαλίσουν ότι οι αερομεταφορείς 
διαβιβάζουν («μέθοδος προώθησης» 
(push)) τα δεδομένα PNR, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 2 στοιχείο γ) και εξειδικεύεται 

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα 
απαραίτητα μέτρα προκειμένου να 
διασφαλίσουν ότι οι αερομεταφορείς 
διαβιβάζουν («μέθοδος προώθησης» 
(push)) τα δεδομένα PNR, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 2 στοιχείο γ) και εξειδικεύεται 
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στο παράρτημα, στο μέτρο που αυτοί 
έχουν ήδη συγκεντρώσει τα δεδομένα 
αυτά, στη βάση δεδομένων της εθνικής 
μονάδας στοιχείων επιβατών του κράτους 
μέλους στο έδαφος του οποίου θα 
προσγειωθεί ή από το έδαφος του οποίου 
θα απογειωθεί η διεθνής πτήση. Στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η πτήση 
εκτελείται με κοινό κωδικό μεταξύ ενός ή 
περισσοτέρων αερομεταφορέων, η 
υποχρέωση διαβίβασης των δεδομένων 
PNR όλων των επιβατών της πτήσης 
βαρύνει τον αερομεταφορέα που εκτελεί 
την πτήση. Όταν η πτήση περιλαμβάνει 
έναν ή περισσότερους ενδιάμεσους 
σταθμούς στα αεροδρόμια των κρατών 
μελών, οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν τα 
δεδομένα PNR στις μονάδες στοιχείων 
επιβατών όλων των ενδιαφερομένων 
κρατών μελών.

στο παράρτημα, στο μέτρο που αυτοί 
έχουν ήδη συγκεντρώσει τα δεδομένα αυτά 
κατά την κανονική ροή των 
δραστηριοτήτων τους, στη βάση 
δεδομένων της εθνικής μονάδας στοιχείων 
επιβατών του κράτους μέλους στο έδαφος 
του οποίου θα προσγειωθεί ή από το 
έδαφος του οποίου θα απογειωθεί η 
διεθνής πτήση. Στις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες η πτήση εκτελείται με κοινό κωδικό 
μεταξύ ενός ή περισσοτέρων 
αερομεταφορέων, η υποχρέωση 
διαβίβασης των δεδομένων PNR όλων των 
επιβατών της πτήσης βαρύνει τον 
αερομεταφορέα που εκτελεί την πτήση. 
Όταν η πτήση περιλαμβάνει έναν ή 
περισσότερους ενδιάμεσους σταθμούς στα 
αεροδρόμια των κρατών μελών, οι 
αερομεταφορείς διαβιβάζουν τα δεδομένα 
PNR στις μονάδες στοιχείων επιβατών 
όλων των ενδιαφερομένων κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 303
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα 
απαραίτητα μέτρα προκειμένου να 
διασφαλίσουν ότι οι αερομεταφορείς 
διαβιβάζουν («μέθοδος προώθησης» 
(push)) τα δεδομένα PNR, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 2 στοιχείο γ) και εξειδικεύεται 
στο παράρτημα, στο μέτρο που αυτοί 
έχουν ήδη συγκεντρώσει τα δεδομένα 
αυτά, στη βάση δεδομένων της εθνικής 
μονάδας στοιχείων επιβατών του κράτους 
μέλους στο έδαφος του οποίου θα 
προσγειωθεί ή από το έδαφος του οποίου 
θα απογειωθεί η διεθνής πτήση. Στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η πτήση 

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα 
απαραίτητα μέτρα προκειμένου να 
διασφαλίσουν ότι οι αερομεταφορείς 
διαβιβάζουν («μέθοδος προώθησης» 
(push)) τα δεδομένα PNR, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 2 στοιχείο γ) και εξειδικεύεται 
στο παράρτημα, στο μέτρο που αυτοί 
έχουν ήδη συγκεντρώσει τα δεδομένα 
αυτά, στη βάση δεδομένων της εθνικής 
μονάδας στοιχείων επιβατών του κράτους 
μέλους στο έδαφος του οποίου θα 
προσγειωθεί ή από το έδαφος του οποίου 
θα απογειωθεί η διεθνής πτήση. Στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η πτήση 
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εκτελείται με κοινό κωδικό μεταξύ ενός ή 
περισσοτέρων αερομεταφορέων, η 
υποχρέωση διαβίβασης των δεδομένων 
PNR όλων των επιβατών της πτήσης 
βαρύνει τον αερομεταφορέα που εκτελεί 
την πτήση. Όταν η πτήση περιλαμβάνει 
έναν ή περισσότερους ενδιάμεσους 
σταθμούς στα αεροδρόμια των κρατών 
μελών, οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν τα 
δεδομένα PNR στις μονάδες στοιχείων 
επιβατών όλων των ενδιαφερομένων 
κρατών μελών.

εκτελείται με κοινό κωδικό μεταξύ ενός ή 
περισσοτέρων αερομεταφορέων, η 
υποχρέωση διαβίβασης των δεδομένων 
PNR όλων των επιβατών της πτήσης 
βαρύνει τον αερομεταφορέα που εκτελεί 
την πτήση. Όταν η πτήση περιλαμβάνει 
έναν ή περισσότερους ενδιάμεσους 
σταθμούς στα αεροδρόμια των κρατών 
μελών, οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν τα 
δεδομένα PNR στις μονάδες στοιχείων 
επιβατών όλων των ενδιαφερομένων 
κρατών μελών. Δεν επιτρέπεται η 
διαβίβαση δεδομένων που αποκαλύπτουν 
το φύλο, την ηλικία, τη φυλή, την 
κοινωνική προέλευση ή την εθνοτική 
καταγωγή, τις θρησκευτικές ή 
φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τα πολιτικά 
φρονήματα, τη συμμετοχή σε 
συνδικαλιστική οργάνωση, την 
κατάσταση της υγείας ή το γενετήσιο 
προσανατολισμό ενός ατόμου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ ασφαλέστερο να υποχρεούνται οι μεταφορείς να διαβιβάζουν μόνον συγκεκριμένα 
δεδομένα από το να υποχρεούται η εθνική μονάδα στοιχείων επιβατών να τα διαγράψει.

Τροπολογία 304
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα 
απαραίτητα μέτρα προκειμένου να 
διασφαλίσουν ότι οι αερομεταφορείς 
διαβιβάζουν («μέθοδος προώθησης»
(push)) τα δεδομένα PNR, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 2 στοιχείο γ) και εξειδικεύεται 
στο παράρτημα, στο μέτρο που αυτοί 
έχουν ήδη συγκεντρώσει τα δεδομένα 
αυτά, στη βάση δεδομένων της εθνικής 

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα 
απαραίτητα μέτρα προκειμένου να 
διασφαλίσουν ότι οι αερομεταφορείς 
διαβιβάζουν («μέθοδος προώθησης»
(push)) τα δεδομένα PNR, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 2 στοιχείο γ) και εξειδικεύεται 
στο παράρτημα, στο μέτρο που αυτοί 
έχουν ήδη συγκεντρώσει τα δεδομένα 
αυτά, στη βάση δεδομένων της εθνικής 
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μονάδας στοιχείων επιβατών του κράτους 
μέλους στο έδαφος του οποίου θα 
προσγειωθεί ή από το έδαφος του οποίου 
θα απογειωθεί η διεθνής πτήση. Στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η πτήση 
εκτελείται με κοινό κωδικό μεταξύ ενός ή 
περισσοτέρων αερομεταφορέων, η 
υποχρέωση διαβίβασης των δεδομένων 
PNR όλων των επιβατών της πτήσης 
βαρύνει τον αερομεταφορέα που εκτελεί 
την πτήση. Όταν η πτήση περιλαμβάνει 
έναν ή περισσότερους ενδιάμεσους 
σταθμούς στα αεροδρόμια των κρατών 
μελών, οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν τα 
δεδομένα PNR στις μονάδες στοιχείων 
επιβατών όλων των ενδιαφερομένων 
κρατών μελών.

μονάδας στοιχείων επιβατών. Στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η πτήση 
εκτελείται με κοινό κωδικό μεταξύ ενός ή 
περισσοτέρων αερομεταφορέων, η 
υποχρέωση διαβίβασης των δεδομένων 
PNR όλων των επιβατών της πτήσης 
βαρύνει τον αερομεταφορέα που εκτελεί 
την πτήση.

Or. de

Τροπολογία 305
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα 
απαραίτητα μέτρα προκειμένου να 
διασφαλίσουν ότι οι αερομεταφορείς 
διαβιβάζουν («μέθοδος προώθησης» 
(push)) τα δεδομένα PNR, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 2 στοιχείο γ) και εξειδικεύεται 
στο παράρτημα, στο μέτρο που αυτοί 
έχουν ήδη συγκεντρώσει τα δεδομένα 
αυτά, στη βάση δεδομένων της εθνικής 
μονάδας στοιχείων επιβατών του κράτους 
μέλους στο έδαφος του οποίου θα 
προσγειωθεί ή από το έδαφος του οποίου 
θα απογειωθεί η διεθνής πτήση. Στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η πτήση 
εκτελείται με κοινό κωδικό μεταξύ ενός ή 
περισσοτέρων αερομεταφορέων, η 
υποχρέωση διαβίβασης των δεδομένων 
PNR όλων των επιβατών της πτήσης 

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα 
απαραίτητα μέτρα προκειμένου να 
διασφαλίσουν ότι οι αερομεταφορείς που 
ήδη συγκεντρώνουν δεδομένα PNR από 
τους επιβάτες τους διαβιβάζουν (ήτοι
«μέθοδος προώθησης» (push)) τα 
δεδομένα PNR, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 
στοιχείο γ) και εξειδικεύεται στο 
παράρτημα, στο μέτρο που αυτοί έχουν 
συγκεντρώσει τα δεδομένα αυτά, κατά την 
κανονική ροή των δραστηριοτήτων τους,
στη βάση δεδομένων της εθνικής μονάδας 
στοιχείων επιβατών του κράτους μέλους 
στο έδαφος του οποίου θα προσγειωθεί ή 
από το έδαφος του οποίου θα απογειωθεί η 
διεθνής πτήση. Στις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες η πτήση εκτελείται με κοινό κωδικό 
μεταξύ ενός ή περισσοτέρων 
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βαρύνει τον αερομεταφορέα που εκτελεί 
την πτήση. Όταν η πτήση περιλαμβάνει 
έναν ή περισσότερους ενδιάμεσους 
σταθμούς στα αεροδρόμια των κρατών 
μελών, οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν τα 
δεδομένα PNR στις μονάδες στοιχείων 
επιβατών όλων των ενδιαφερομένων 
κρατών μελών.

αερομεταφορέων, η υποχρέωση 
διαβίβασης των δεδομένων PNR όλων των 
επιβατών της πτήσης βαρύνει τον 
αερομεταφορέα που εκτελεί την πτήση. 
Όταν η πτήση περιλαμβάνει έναν ή 
περισσότερους ενδιάμεσους σταθμούς στα 
αεροδρόμια των κρατών μελών, οι 
αερομεταφορείς διαβιβάζουν τα δεδομένα 
PNR αποκλειστικά και μόνο στη μονάδα
στοιχείων επιβατών του κράτους τελικής 
άφιξης.

Or. en

Τροπολογία 306
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα 
απαραίτητα μέτρα προκειμένου να 
διασφαλίσουν ότι οι αερομεταφορείς 
διαβιβάζουν («μέθοδος προώθησης» 
(push)) τα δεδομένα PNR, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 2 στοιχείο γ) και εξειδικεύεται 
στο παράρτημα, στο μέτρο που αυτοί 
έχουν ήδη συγκεντρώσει τα δεδομένα 
αυτά, στη βάση δεδομένων της εθνικής 
μονάδας στοιχείων επιβατών του κράτους 
μέλους στο έδαφος του οποίου θα 
προσγειωθεί ή από το έδαφος του οποίου 
θα απογειωθεί η διεθνής πτήση. Στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η πτήση 
εκτελείται με κοινό κωδικό μεταξύ ενός ή 
περισσοτέρων αερομεταφορέων, η 
υποχρέωση διαβίβασης των δεδομένων 
PNR όλων των επιβατών της πτήσης 
βαρύνει τον αερομεταφορέα που εκτελεί 
την πτήση. Όταν η πτήση περιλαμβάνει 
έναν ή περισσότερους ενδιάμεσους 
σταθμούς στα αεροδρόμια των κρατών 
μελών, οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν τα 
δεδομένα PNR στις μονάδες στοιχείων 

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα 
απαραίτητα μέτρα προκειμένου να 
διασφαλίσουν ότι οι αερομεταφορείς που 
ήδη συγκεντρώνουν δεδομένα PNR από 
τους επιβάτες τους διαβιβάζουν (ήτοι
«μέθοδος προώθησης» (push)) τα 
δεδομένα PNR, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 
στοιχείο γ) και εξειδικεύεται στο 
παράρτημα, στο μέτρο που αυτοί έχουν 
συγκεντρώσει τα δεδομένα αυτά, κατά την 
κανονική ροή των δραστηριοτήτων τους,
στη βάση δεδομένων της εθνικής μονάδας 
στοιχείων επιβατών του κράτους μέλους 
στο έδαφος του οποίου θα προσγειωθεί ή 
από το έδαφος του οποίου θα απογειωθεί η 
διεθνής πτήση. Στις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες η πτήση εκτελείται με κοινό κωδικό 
μεταξύ ενός ή περισσοτέρων 
αερομεταφορέων, η υποχρέωση 
διαβίβασης των δεδομένων PNR όλων των 
επιβατών της πτήσης βαρύνει τον 
αερομεταφορέα που εκτελεί την πτήση. 
Όταν η πτήση περιλαμβάνει έναν ή 
περισσότερους ενδιάμεσους σταθμούς στα 
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επιβατών όλων των ενδιαφερομένων 
κρατών μελών.

αεροδρόμια των κρατών μελών, οι 
αερομεταφορείς διαβιβάζουν τα δεδομένα 
PNR αποκλειστικά και μόνο στη μονάδα
στοιχείων επιβατών του κράτους τελικής 
άφιξης.

Or. en

Τροπολογία 307
Véronique Mathieu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα 
απαραίτητα μέτρα προκειμένου να 
διασφαλίσουν ότι οι αερομεταφορείς 
διαβιβάζουν («μέθοδος προώθησης» 
(push)) τα δεδομένα PNR, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 2 στοιχείο γ) και εξειδικεύεται 
στο παράρτημα, στο μέτρο που αυτοί 
έχουν ήδη συγκεντρώσει τα δεδομένα 
αυτά, στη βάση δεδομένων της εθνικής 
μονάδας στοιχείων επιβατών του κράτους 
μέλους στο έδαφος του οποίου θα 
προσγειωθεί ή από το έδαφος του οποίου 
θα απογειωθεί η διεθνής πτήση. Στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η πτήση 
εκτελείται με κοινό κωδικό μεταξύ ενός ή 
περισσοτέρων αερομεταφορέων, η 
υποχρέωση διαβίβασης των δεδομένων 
PNR όλων των επιβατών της πτήσης 
βαρύνει τον αερομεταφορέα που εκτελεί 
την πτήση. Όταν η πτήση περιλαμβάνει 
έναν ή περισσότερους ενδιάμεσους 
σταθμούς στα αεροδρόμια των κρατών 
μελών, οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν τα 
δεδομένα PNR στις μονάδες στοιχείων 
επιβατών όλων των ενδιαφερομένων 
κρατών μελών.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα 
απαραίτητα μέτρα προκειμένου να 
διασφαλίσουν ότι οι αερομεταφορείς 
διαβιβάζουν («μέθοδος προώθησης» 
(push)) τα δεδομένα PNR, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 2 στοιχείο γ) και εξειδικεύεται 
στο παράρτημα, στο μέτρο που αυτοί 
έχουν ήδη συγκεντρώσει τα δεδομένα 
αυτά, στη βάση δεδομένων της εθνικής 
μονάδας στοιχείων επιβατών του κράτους 
μέλους στο έδαφος του οποίου θα 
προσγειωθεί ή από το έδαφος του οποίου 
θα απογειωθεί η πτήση εντός ή εκτός 
Ένωσης. 

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει ως στόχο να αντλήσει τα συμπεράσματα από τη συμπερίληψη όλων 
των πτήσεων εντός Ένωσης στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Η ορολογία «πτήσεις εντός και 
εκτός Ένωσης» είναι προτιμότερη σε σχέση με την ορολογία «διεθνείς/εσωτερικές πτήσεις» που 
προέρχεται από τον κώδικα συνόρων, που δεν αντιστοιχεί σε μια οδηγία που θα εφαρμοστεί σε 
όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 308
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη δεν ζητούν από τους 
αερομεταφορείς να συγκεντρώνουν 
περισσότερα δεδομένα PNR από εκείνα 
που ήδη συγκεντρώνουν. Οι 
αερομεταφορείς μεταφέρουν 
αποκλειστικά τα δεδομένα PNR που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο γ και 
που προσδιορίζονται στο παράρτημα. Οι 
αερομεταφορείς δεν είναι υπεύθυνοι για 
την ακρίβεια και την πληρότητα των 
δεδομένων που παρέχονται από τους 
επιβάτες, εκτός εάν δεν έχουν μεριμνήσει 
με εύλογο τρόπο για την εξασφάλιση της 
ακρίβειας και ορθότητας των δεδομένων 
που συλλέχθηκαν από τους επιβάτες.

Or. en

Τροπολογία 309
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη δεν ζητούν από τους 
αερομεταφορείς να συγκεντρώνουν 
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περισσότερα δεδομένα PNR από εκείνα 
που ήδη συγκεντρώνουν. Οι 
αερομεταφορείς μεταφέρουν 
αποκλειστικά τα δεδομένα PNR που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο γ και 
που προσδιορίζονται στο παράρτημα. Οι 
αερομεταφορείς μεριμνούν με εύλογο 
τρόπο για την εξασφάλιση της ακρίβειας 
και ορθότητας των δεδομένων που 
συλλέχθηκαν από τους επιβάτες· αν 
αποδειχθεί ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, 
ο αερομεταφορέας μπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνος.

Or. en

Τροπολογία 310
Véronique Mathieu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η 
πτήση εκτελείται με κοινό κωδικό μεταξύ 
ενός ή περισσοτέρων αερομεταφορέων, η 
υποχρέωση διαβίβασης των δεδομένων 
PNR όλων των επιβατών της πτήσης 
βαρύνει τον αερομεταφορέα που εκτελεί 
την πτήση όλων των επιβατών. Όταν μια 
κοινοτική πτήση εκτός Ένωσης 
περιλαμβάνει μία ή περισσότερες 
ενδιάμεσες στάσεις στα αεροδρόμια 
διαφορετικών κρατών μελών, οι 
αερομεταφορείς διαβιβάζουν τα δεδομένα 
PNR όλων των επιβατών στις μονάδες 
στοιχείων επιβατών όλων των 
ενδιαφερομένων κρατών μελών. Κατά τον 
ίδιο τρόπο ενεργούν και όταν μια πτήση 
εντός Ένωσης περιλαμβάνει έναν ή 
περισσότερους ενδιάμεσους σταθμούς 
στα αεροδρόμια διαφορετικών κρατών 
μελών.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία διευκρινίζει τις λεπτομέρειες διαβίβασης δεδομένων PNR σε περίπτωση 
περισσότερων μεταφορέων ή όταν η πτήση περιλαμβάνει ενδιάμεσο σταθμό.

Τροπολογία 311
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν τα 
δεδομένα PNR με ηλεκτρονικά μέσα 
χρησιμοποιώντας τα κοινά πρωτόκολλα 
και τους εγκεκριμένους μορφότυπους 
δεδομένων που πρέπει να θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 13 
και 14 ή, σε περίπτωση τεχνικής βλάβης, 
με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο που 
εξασφαλίζει ενδεδειγμένο επίπεδο 
ασφάλειας των δεδομένων:

2. Οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν τα 
δεδομένα PNR με ηλεκτρονικά μέσα 
χρησιμοποιώντας τα κοινά πρωτόκολλα 
και τους εγκεκριμένους μορφότυπους 
δεδομένων που πρέπει να θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 13 
και 14 ή, σε περίπτωση τεχνικής βλάβης
των αερομεταφορέων, με οποιοδήποτε 
άλλο κατάλληλο μέσο που εξασφαλίζει 
ενδεδειγμένο επίπεδο ασφάλειας των 
δεδομένων:

Or. en

Τροπολογία 312
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν τα 
δεδομένα PNR με ηλεκτρονικά μέσα 
χρησιμοποιώντας τα κοινά πρωτόκολλα 
και τους εγκεκριμένους μορφότυπους 
δεδομένων που πρέπει να θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 13 
και 14 ή, σε περίπτωση τεχνικής βλάβης, 
με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο που 
εξασφαλίζει ενδεδειγμένο επίπεδο 

2. Οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν τα 
δεδομένα PNR με ασφαλή ηλεκτρονικά 
μέσα χρησιμοποιώντας τα κοινά 
πρωτόκολλα και τους εγκεκριμένους 
μορφότυπους δεδομένων που πρέπει να 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
των άρθρων 13 και 14 ή, σε περίπτωση 
τεχνικής βλάβης, με οποιοδήποτε άλλο 
κατάλληλο μέσο που εξασφαλίζει 
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ασφάλειας των δεδομένων: ενδεδειγμένο επίπεδο ασφάλειας των 
δεδομένων:

Or. ro

Τροπολογία 313
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν τα 
δεδομένα PNR με ηλεκτρονικά μέσα 
χρησιμοποιώντας τα κοινά πρωτόκολλα 
και τους εγκεκριμένους μορφότυπους 
δεδομένων που πρέπει να θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 13 
και 14 ή, σε περίπτωση τεχνικής βλάβης, 
με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο που 
εξασφαλίζει ενδεδειγμένο επίπεδο 
ασφάλειας των δεδομένων:

2. Οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν τα 
δεδομένα PNR με ηλεκτρονικά μέσα 
χρησιμοποιώντας τα κοινά πρωτόκολλα 
και τους εγκεκριμένους μορφότυπους 
δεδομένων που πρέπει να θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 13 
και 14 ή, σε περίπτωση τεχνικής βλάβης
των αερομεταφορέων, με οποιοδήποτε 
άλλο κατάλληλο μέσο που εξασφαλίζει 
ενδεδειγμένο επίπεδο ασφάλειας των 
δεδομένων:

Or. en

Τροπολογία 314
Véronique Mathieu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν τα 
δεδομένα PNR με ηλεκτρονικά μέσα 
χρησιμοποιώντας τα κοινά πρωτόκολλα 
και τους εγκεκριμένους μορφότυπους 
δεδομένων που πρέπει να θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 13 
και 14 ή, σε περίπτωση τεχνικής βλάβης, 
με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο που 
εξασφαλίζει ενδεδειγμένο επίπεδο 

2. Οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν τα 
δεδομένα PNR με ηλεκτρονικά μέσα 
χρησιμοποιώντας τα κοινά πρωτόκολλα 
και τους εγκεκριμένους μορφότυπους 
δεδομένων που πρέπει να θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 13 
και 14 ή, σε περίπτωση τεχνικής βλάβης, 
με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο που 
εξασφαλίζει ενδεδειγμένο επίπεδο 
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ασφάλειας των δεδομένων: ασφάλειας των δεδομένων λαμβάνοντας 
υπόψη τις κατυεθυντήριες γραμμές του 
Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής 
Αεροπορίας:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλισθεί κάποιος βαθμός συνεκτικότητας με τα διεθνή πρότυπα, είναι 
σημαντικό να διευκρινισθεί ότι τα πρωτόκολλα και οι μορφότυποι που θα χρησιμοποιούνται θα 
λαμβάνουν υπόψη τις αναγνωρισμένες σε διεθνές επίπεδο συστάσεις.

Τροπολογία 315
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν τα 
δεδομένα PNR με ηλεκτρονικά μέσα 
χρησιμοποιώντας τα κοινά πρωτόκολλα 
και τους εγκεκριμένους μορφότυπους 
δεδομένων που πρέπει να θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 13 
και 14 ή, σε περίπτωση τεχνικής βλάβης, 
με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο που 
εξασφαλίζει ενδεδειγμένο επίπεδο 
ασφάλειας των δεδομένων:

2. Οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν τα 
δεδομένα PNR των στοχευμένων διεθνών 
πτήσεων με ηλεκτρονικά μέσα 
χρησιμοποιώντας τα κοινά πρωτόκολλα 
και τους εγκεκριμένους μορφότυπους 
δεδομένων που πρέπει να θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 13 
και 14 ή, σε περίπτωση τεχνικής βλάβης, 
με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο που 
εξασφαλίζει ενδεδειγμένο επίπεδο 
ασφάλειας των δεδομένων:

Or. en

Τροπολογία 316
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) 24 έως 48 πριν από τον α) από 24 έως 48 πριν από τον 
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προγραμματιζόμενο χρόνο αναχώρησης 
της πτήσης·

προγραμματιζόμενο χρόνο αναχώρησης 
της πτήσης·

Or. en

Τροπολογία 317
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αμέσως μετά το κλείσιμο της πτήσης,
δηλαδή αμέσως μετά την επιβίβαση των 
επιβατών στο αεροσκάφος που ετοιμάζεται 
να αναχωρήσει και δεν είναι πλέον δυνατή 
η επιβίβαση άλλων επιβατών.

β) ευθύς αμέσως μετά το κλείσιμο της 
πτήσης, δηλαδή αμέσως μετά την 
επιβίβαση των επιβατών στο αεροσκάφος 
που ετοιμάζεται να αναχωρήσει και δεν 
είναι πλέον δυνατή η επιβίβαση άλλων 
επιβατών.

Or. en

Τροπολογία 318
Tanja Fajon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν η πτήση δεν απογειωθεί λόγω 
ανωτέρας βίας και ακυρωθεί το ταξίδι, τα 
δεδομένα PNR που έχουν διαβιβασθεί στη 
μονάδα στοιχείων επιβατών 
διαγράφονται αμέσως.

Or. en

Τροπολογία 319
Jan Philipp Albrecht
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν
στους αερομεταφορείς να περιορίσουν τη 
διαβίβαση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β) στις 
επικαιροποιήσεις των διαβιβάσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
α).

3. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους 
αερομεταφορείς να περιορίσουν τη 
διαβίβαση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β) στις 
επικαιροποιήσεις των διαβιβάσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
α).

Or. en

Τροπολογία 320
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν
στους αερομεταφορείς να περιορίσουν τη 
διαβίβαση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β) στις 
επικαιροποιήσεις των διαβιβάσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
α).

3. Η μονάδα στοιχείων επιβατών μπορεί 
να επιτρέψει στους αερομεταφορείς να 
περιορίσουν τη διαβίβαση που 
προβλέπεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) 
στις επικαιροποιήσεις των διαβιβάσεων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 
στοιχείο α).

Or. de

Τροπολογία 321
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν
στους αερομεταφορείς να περιορίσουν τη 
διαβίβαση που προβλέπεται στην 

3. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους 
αερομεταφορείς να περιορίσουν τη 
διαβίβαση που προβλέπεται στην
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παράγραφο 2 στοιχείο β) στις 
επικαιροποιήσεις των διαβιβάσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
α).

παράγραφο 2 στοιχείο β) στις 
επικαιροποιήσεις των διαβιβάσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
α).

Or. en

Τροπολογία 322
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά περίπτωση, μετά από αίτηση μιας 
μονάδας στοιχείων επιβατών σύμφωνα με 
το εθνικό δίκαιο, οι αερομεταφορείς 
διαβιβάζουν δεδομένα PNR όταν 
απαιτείται ταχύτερη πρόσβαση από εκείνη 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 
στοιχείο α), για να αντιμετωπιστεί ειδική 
και πραγματική απειλή που έχει σχέση με 
τρομοκρατικά ή άλλα σοβαρά εγκλήματα.

4. Κατά περίπτωση, μετά από αίτηση μιας 
μονάδας στοιχείων επιβατών σύμφωνα με 
το εθνικό δίκαιο και υπό τον όρο ότι έχει 
δοθεί προηγουμένως δικαστική άδεια, οι 
αερομεταφορείς διαβιβάζουν δεδομένα 
PNR όταν απαιτείται ταχύτερη πρόσβαση 
από εκείνη που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο α), για να 
αντιμετωπιστεί ειδική, πραγματική και 
άμεση απειλή που έχει σχέση με 
τρομοκρατικά ή άλλα σοβαρά διεθνικά 
εγκλήματα.

Or. en

Τροπολογία 323
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά περίπτωση, μετά από αίτηση μιας 
μονάδας στοιχείων επιβατών σύμφωνα με 
το εθνικό δίκαιο, οι αερομεταφορείς 
διαβιβάζουν δεδομένα PNR όταν 
απαιτείται ταχύτερη πρόσβαση από εκείνη 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 

4. Κατά περίπτωση, μετά από αίτηση των 
αρμόδιων αρχών ενός κράτους μέλους
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, οι 
αερομεταφορείς διαβιβάζουν δεδομένα 
PNR στη μονάδα στοιχείων επιβατών
όταν, σύμφωνα με την κρίση κάποιου 
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στοιχείο α), για να αντιμετωπιστεί ειδική 
και πραγματική απειλή που έχει σχέση με 
τρομοκρατικά ή άλλα σοβαρά εγκλήματα.

κράτους μέλους, απαιτείται ταχύτερη 
πρόσβαση από εκείνη που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 στοιχείο α), για να 
αντιμετωπιστεί ειδική και πραγματική 
απειλή που έχει σχέση με τρομοκρατικά ή 
άλλα σοβαρά εγκλήματα.

Or. de

Τροπολογία 324
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά περίπτωση, μετά από αίτηση μιας 
μονάδας στοιχείων επιβατών σύμφωνα με 
το εθνικό δίκαιο, οι αερομεταφορείς 
διαβιβάζουν δεδομένα PNR όταν 
απαιτείται ταχύτερη πρόσβαση από εκείνη 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 
στοιχείο α), για να αντιμετωπιστεί ειδική 
και πραγματική απειλή που έχει σχέση με 
τρομοκρατικά ή άλλα σοβαρά εγκλήματα.

4. Κατά περίπτωση, μετά από αίτηση μιας 
μονάδας στοιχείων επιβατών σύμφωνα με 
το εθνικό δίκαιο, οι αερομεταφορείς 
διαβιβάζουν δεδομένα PNR όταν 
απαιτείται ταχύτερη πρόσβαση από εκείνη 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 
στοιχείο α), για να αντιμετωπιστεί ειδική 
και πραγματική απειλή που έχει σχέση με 
τρομοκρατικά ή άλλα σοβαρά διεθνικά
εγκλήματα.
(Η παρούσα τροπολογία ισχύει για το 
σύνολο του κειμένου)

Or. en

Τροπολογία 325
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά περίπτωση, μετά από αίτηση μιας 
μονάδας στοιχείων επιβατών σύμφωνα με 
το εθνικό δίκαιο, οι αερομεταφορείς 
διαβιβάζουν δεδομένα PNR όταν 

4. Κατά περίπτωση, μετά από αίτηση μιας 
μονάδας στοιχείων επιβατών σύμφωνα με 
το εθνικό δίκαιο, οι αερομεταφορείς 
διαβιβάζουν δεδομένα PNR όταν 
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απαιτείται ταχύτερη πρόσβαση από εκείνη 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 
στοιχείο α), για να αντιμετωπιστεί ειδική 
και πραγματική απειλή που έχει σχέση με 
τρομοκρατικά ή άλλα σοβαρά εγκλήματα.

απαιτείται ταχύτερη πρόσβαση από εκείνη 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 
στοιχείο α), για να αντιμετωπιστεί ειδική 
και πραγματική απειλή που έχει σχέση με 
τρομοκρατικά εγκλήματα.

Or. en

Τροπολογία 326
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά περίπτωση, μετά από αίτηση μιας 
μονάδας στοιχείων επιβατών σύμφωνα με 
το εθνικό δίκαιο, οι αερομεταφορείς 
διαβιβάζουν δεδομένα PNR όταν 
απαιτείται ταχύτερη πρόσβαση από εκείνη 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 
στοιχείο α), για να αντιμετωπιστεί ειδική 
και πραγματική απειλή που έχει σχέση με 
τρομοκρατικά ή άλλα σοβαρά εγκλήματα.

4. Κατά περίπτωση, μετά από αίτηση μιας 
μονάδας στοιχείων επιβατών σύμφωνα με 
το εθνικό δίκαιο, οι αερομεταφορείς 
διαβιβάζουν δεδομένα PNR όταν 
απαιτείται ταχύτερη πρόσβαση από εκείνη 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 
στοιχείο α), για να αντιμετωπιστεί ειδική 
και πραγματική απειλή που έχει σχέση με 
τρομοκρατικά ή άλλα σοβαρά διεθνικά 
εγκλήματα.

Or. en

Τροπολογία 327
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 διαγράφεται
Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών 

μελών
1. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε, όταν 
πρόκειται για πρόσωπα που έχουν 
ταυτοποιηθεί από μία μονάδα στοιχείων 
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επιβατών σύμφωνα με το άρθρο 4, 
παράγραφος 2, στοιχεία α) και β), το 
αποτέλεσμα της επεξεργασίας των 
δεδομένων PNR να διαβιβάζεται από την 
εν λόγω μονάδα στις μονάδες στοιχείων 
επιβατών άλλων κρατών μελών, όταν η εν 
λόγω μονάδα θεωρεί ότι αυτή η 
διαβίβαση είναι απαραίτητη για την 
πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση ή δίωξη 
τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων. Οι μονάδες στοιχείων 
επιβατών των κρατών μελών που 
λαμβάνουν τα δεδομένα PNR διαβιβάζουν 
τα δεδομένα αυτού του είδους ή το 
αποτέλεσμα της επεξεργασίας τους στις 
σχετικές αρμόδιες αρχές τους. 
2. Η μονάδα στοιχείων επιβατών ενός
κράτους μέλους έχει το δικαίωμα να 
ζητήσει, κατά περίπτωση, από την 
αντίστοιχη μονάδα οποιουδήποτε άλλου 
κράτους μέλους να της γνωστοποιήσει 
δεδομένα PNR που διατηρεί στη βάση 
δεδομένων της σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 1 καθώς επίσης, κατά 
περίπτωση, το αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας δεδομένων PNR. Η αίτηση 
γνωστοποίησης αυτών των δεδομένων 
μπορεί να θεμελιώνεται σε οποιοδήποτε 
μεμονωμένο στοιχείο ή σε συνδυασμό 
στοιχείων, ανάλογα με αυτό που η 
αιτούσα μονάδα στοιχείων επιβατών 
κρίνει απαραίτητο σε συγκεκριμένη 
υπόθεση πρόληψης, ανίχνευσης, 
διερεύνησης ή δίωξης τρομοκρατικών ή 
άλλων σοβαρών εγκλημάτων. Οι μονάδες 
στοιχείων επιβατών γνωστοποιούν τα 
δεδομένα που τους ζητήθηκαν το 
συντομότερο δυνατό και διαβιβάζουν 
επίσης το αποτέλεσμα της επεξεργασίας 
δεδομένων PNR, εφόσον έχει 
πραγματοποιηθεί τέτοιου είδους 
επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 2 στοιχεία α) και β).
3. Η μονάδα στοιχείων επιβατών ενός 
κράτους μέλους έχει το δικαίωμα να 
ζητήσει, κατά περίπτωση, από την 
αντίστοιχη μονάδα οποιουδήποτε άλλου 
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κράτους μέλους να της γνωστοποιήσει 
δεδομένα PNR που διατηρεί στη βάση 
δεδομένων της σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 2 καθώς επίσης, κατά 
περίπτωση, το αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας δεδομένων PNR. Η μονάδα 
στοιχείων επιβατών μπορεί να ζητήσει 
πρόσβαση σε συγκεκριμένα δεδομένα 
PNR που διατηρούνται από τη μονάδα 
στοιχείων επιβατών κάποιου άλλου 
κράτους μέλους, στο σύνολό τους και 
χωρίς καλυμμένα πεδία, μόνο σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, προκειμένου να 
αντιμετωπίσει συγκεκριμένη απειλή ή να 
προβεί σε συγκεκριμένη έρευνα ή δίωξη 
που έχει σχέση με τρομοκρατικό ή άλλο 
σοβαρό έγκλημα.
4. Μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που 
είναι απαραίτητο για την πρόληψη 
άμεσης και σοβαρής απειλής της 
δημόσιας ασφάλειας μπορούν οι αρμόδιες 
αρχές ενός κράτους μέλους να ζητήσουν 
απευθείας από τη μονάδα στοιχείων 
επιβατών οποιουδήποτε άλλου κράτους 
μέλους να τους γνωστοποιήσει δεδομένα 
PNR που διατηρεί στη βάση δεδομένων 
της σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφοι 
1 και 2. Αυτές οι αιτήσεις εγγράφονται 
στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας ή 
δίωξης τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων και πρέπει να είναι 
αιτιολογημένες. Οι μονάδες στοιχείων 
επιβατών ανταποκρίνονται κατά 
προτεραιότητα στις αιτήσεις αυτές. Σε 
όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι αρμόδιες 
αρχές υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω 
της μονάδας στοιχείων επιβατών του 
δικού τους κράτους μέλους.
5. Κατ’ εξαίρεση, εφόσον είναι αναγκαία 
η ταχεία πρόσβαση στα δεδομένα 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
συγκεκριμένη και πραγματική απειλή που 
έχει σχέση με τρομοκρατικά ή άλλα 
σοβαρά εγκλήματα, η μονάδα στοιχείων 
επιβατών ενός κράτους μέλους έχει το 
δικαίωμα να ζητήσει από την αντίστοιχη 
μονάδα κάποιου άλλου κράτους μέλους 
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να της γνωστοποιήσει οποτεδήποτε τα 
δεδομένα PNR πτήσεων που 
προσγειώνονται στο έδαφός του ή 
απογειώνονται από αυτό.
6. Η ανταλλαγή πληροφοριών δυνάμει του 
παρόντος άρθρου μπορεί να διεξάγεται 
χρησιμοποιώντας τους υφιστάμενους 
δίαυλους διεθνούς συνεργασίας στον 
τομέα της επιβολής του νόμου. Η γλώσσα 
που χρησιμοποιείται όσον αφορά την 
αίτηση για την ανταλλαγή πληροφοριών 
είναι εκείνη που χρησιμοποιείται για τον 
επιλεγέντα δίαυλο. Τα κράτη μέλη, όταν 
παρέχουν τις πληροφορίες που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3, 
γνωστοποιούν επίσης στην Επιτροπή τα 
στοιχεία των υπευθύνων επαφής στους 
οποίους μπορούν να αποσταλούν οι 
αιτήσεις σε περίπτωση επείγοντος. Η 
Επιτροπή ανακοινώνει στα κράτη μέλη 
τις λαμβανόμενες γνωστοποιήσεις.

Or. en

Τροπολογία 328
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε, όταν 
πρόκειται για πρόσωπα που έχουν 
ταυτοποιηθεί από μία μονάδα στοιχείων 
επιβατών σύμφωνα με το άρθρο 4, 
παράγραφος 2, στοιχεία α) και β), το 
αποτέλεσμα της επεξεργασίας των 
δεδομένων PNR να διαβιβάζεται από την 
εν λόγω μονάδα στις μονάδες στοιχείων 
επιβατών άλλων κρατών μελών, όταν η εν 
λόγω μονάδα θεωρεί ότι αυτή η διαβίβαση 
είναι απαραίτητη για την πρόληψη, 
ανίχνευση, διερεύνηση ή δίωξη 
τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών 

1. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε, όταν 
πρόκειται για πρόσωπα που έχουν 
ταυτοποιηθεί από μία μονάδα στοιχείων 
επιβατών σύμφωνα με το άρθρο 4, 
παράγραφος 2, το αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας των δεδομένων PNR να 
διαβιβάζεται από την εν λόγω μονάδα στις 
μονάδες στοιχείων επιβατών άλλων 
κρατών μελών, όταν η εν λόγω μονάδα 
θεωρεί ότι αυτή η διαβίβαση είναι 
απαραίτητη για την πρόληψη, ανίχνευση, 
διερεύνηση ή δίωξη τρομοκρατικών ή 
άλλων σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων. 
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εγκλημάτων. Οι μονάδες στοιχείων 
επιβατών των κρατών μελών που 
λαμβάνουν τα δεδομένα PNR διαβιβάζουν 
τα δεδομένα αυτού του είδους ή το 
αποτέλεσμα της επεξεργασίας τους στις 
σχετικές αρμόδιες αρχές τους.

Οι μονάδες στοιχείων επιβατών των 
κρατών μελών που λαμβάνουν τα 
δεδομένα PNR διαβιβάζουν τα δεδομένα 
αυτού του είδους ή το αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας τους στις σχετικές αρμόδιες 
αρχές τους.

Or. en

Τροπολογία 329
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε, όταν 
πρόκειται για πρόσωπα που έχουν 
ταυτοποιηθεί από μία μονάδα στοιχείων 
επιβατών σύμφωνα με το άρθρο 4, 
παράγραφος 2, στοιχεία α) και β), το 
αποτέλεσμα της επεξεργασίας των 
δεδομένων PNR να διαβιβάζεται από την 
εν λόγω μονάδα στις μονάδες στοιχείων 
επιβατών άλλων κρατών μελών, όταν η εν 
λόγω μονάδα θεωρεί ότι αυτή η διαβίβαση 
είναι απαραίτητη για την πρόληψη, 
ανίχνευση, διερεύνηση ή δίωξη 
τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων. Οι μονάδες στοιχείων 
επιβατών των κρατών μελών που 
λαμβάνουν τα δεδομένα PNR διαβιβάζουν 
τα δεδομένα αυτού του είδους ή το 
αποτέλεσμα της επεξεργασίας τους στις 
σχετικές αρμόδιες αρχές τους.

1. Όταν πρόκειται για πρόσωπα που έχουν 
ταυτοποιηθεί από τη μονάδα στοιχείων 
επιβατών σύμφωνα με το άρθρο 4, 
παράγραφος 2, στοιχεία α) και β), το 
αποτέλεσμα της επεξεργασίας των 
δεδομένων PNR διαβιβάζεται από τη
μονάδα στοιχείων επιβατών στις σχετικές 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, όταν 
η μονάδα στοιχείων επιβατών 
συμπεραίνει ότι αυτή η διαβίβαση είναι 
απαραίτητη για την πρόληψη, ανίχνευση, 
διερεύνηση ή δίωξη τρομοκρατικών ή 
άλλων σοβαρών εγκλημάτων.

Or. de

Τροπολογία 330
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε, όταν 
πρόκειται για πρόσωπα που έχουν 
ταυτοποιηθεί από μία μονάδα στοιχείων 
επιβατών σύμφωνα με το άρθρο 4, 
παράγραφος 2, στοιχεία α) και β), το 
αποτέλεσμα της επεξεργασίας των 
δεδομένων PNR να διαβιβάζεται από την 
εν λόγω μονάδα στις μονάδες στοιχείων 
επιβατών άλλων κρατών μελών, όταν η εν 
λόγω μονάδα θεωρεί ότι αυτή η διαβίβαση 
είναι απαραίτητη για την πρόληψη, 
ανίχνευση, διερεύνηση ή δίωξη 
τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών
εγκλημάτων. Οι μονάδες στοιχείων 
επιβατών των κρατών μελών που 
λαμβάνουν τα δεδομένα PNR διαβιβάζουν 
τα δεδομένα αυτού του είδους ή το 
αποτέλεσμα της επεξεργασίας τους στις 
σχετικές αρμόδιες αρχές τους.

1. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε, όταν 
πρόκειται για πρόσωπα που έχουν 
ταυτοποιηθεί από μία μονάδα στοιχείων 
επιβατών σύμφωνα με το άρθρο 4, 
παράγραφος 2, στοιχεία α) και β), το 
αποτέλεσμα της επεξεργασίας των 
δεδομένων PNR να διαβιβάζεται από την 
εν λόγω μονάδα στις μονάδες στοιχείων 
επιβατών άλλων κρατών μελών, όταν η εν 
λόγω μονάδα θεωρεί ότι αυτή η διαβίβαση 
είναι απαραίτητη για την πρόληψη, 
ανίχνευση, διερεύνηση ή δίωξη 
τρομοκρατικών εγκλημάτων. Οι μονάδες 
στοιχείων επιβατών των κρατών μελών 
που λαμβάνουν τα δεδομένα PNR 
διαβιβάζουν τα δεδομένα αυτού του είδους 
ή το αποτέλεσμα της επεξεργασίας τους 
στις σχετικές αρμόδιες αρχές τους.

Or. en

Τροπολογία 331
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε, όταν 
πρόκειται για πρόσωπα που έχουν 
ταυτοποιηθεί από μία μονάδα στοιχείων 
επιβατών σύμφωνα με το άρθρο 4, 
παράγραφος 2, στοιχεία α) και β), το 
αποτέλεσμα της επεξεργασίας των 
δεδομένων PNR να διαβιβάζεται από την 
εν λόγω μονάδα στις μονάδες στοιχείων 
επιβατών άλλων κρατών μελών, όταν η εν 
λόγω μονάδα θεωρεί ότι αυτή η διαβίβαση 
είναι απαραίτητη για την πρόληψη, 
ανίχνευση, διερεύνηση ή δίωξη 
τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών 

1. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε, όταν 
πρόκειται για πρόσωπα που έχουν 
ταυτοποιηθεί από μία μονάδα στοιχείων 
επιβατών σύμφωνα με το άρθρο 4, 
παράγραφος 2, στοιχείο β), το αποτέλεσμα 
της επεξεργασίας των δεδομένων PNR να 
διαβιβάζεται από την εν λόγω μονάδα στις 
μονάδες στοιχείων επιβατών άλλων 
κρατών μελών, όταν η εν λόγω μονάδα 
θεωρεί ότι αυτή η διαβίβαση είναι 
απαραίτητη για την πρόληψη, ανίχνευση, 
διερεύνηση ή δίωξη τρομοκρατικών ή 
άλλων σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων. 
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εγκλημάτων. Οι μονάδες στοιχείων 
επιβατών των κρατών μελών που 
λαμβάνουν τα δεδομένα PNR διαβιβάζουν 
τα δεδομένα αυτού του είδους ή το 
αποτέλεσμα της επεξεργασίας τους στις 
σχετικές αρμόδιες αρχές τους.

Αυτές οι διαβιβάσεις περιορίζονται 
αυστηρά στα δεδομένα που είναι 
απαραίτητα σε κάποια ειδική περίπτωση 
για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση 
και δίωξη ενός τρομοκρατικού ή άλλου 
σοβαρού διεθνικού εγκλήματος και 
αιτιολογούνται γραπτώς. Οι μονάδες 
στοιχείων επιβατών των κρατών μελών 
που λαμβάνουν τα δεδομένα PNR 
διαβιβάζουν τα δεδομένα αυτού του είδους 
ή το αποτέλεσμα της επεξεργασίας τους 
στις σχετικές αρμόδιες αρχές τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όλων των επιβατών εναέριων μεταφορών δεν θα πρέπει 
να υπόκεινται σε μια αυτόματη ανταλλαγή. Η ανταλλαγή δεδομένων θα πρέπει να περιορίζεται 
αυστηρά, να σχετίζεται με κάποια ειδική περίπτωση πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και 
δίωξης τρομοκρατικών εγκλημάτων και τα αιτήματα θα πρέπει να αιτιολογούνται γραπτώς έτσι 
ώστε να είναι δυνατή η επαλήθευση.

Τροπολογία 332
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε, όταν 
πρόκειται για πρόσωπα που έχουν 
ταυτοποιηθεί από μία μονάδα στοιχείων 
επιβατών σύμφωνα με το άρθρο 4, 
παράγραφος 2, στοιχεία α) και β), το 
αποτέλεσμα της επεξεργασίας των 
δεδομένων PNR να διαβιβάζεται από την 
εν λόγω μονάδα στις μονάδες στοιχείων 
επιβατών άλλων κρατών μελών, όταν η εν 
λόγω μονάδα θεωρεί ότι αυτή η διαβίβαση 
είναι απαραίτητη για την πρόληψη, 
ανίχνευση, διερεύνηση ή δίωξη 
τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων. Οι μονάδες στοιχείων 
επιβατών των κρατών μελών που 

1. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε, όταν 
πρόκειται για πρόσωπα που έχουν 
ταυτοποιηθεί από μία μονάδα στοιχείων 
επιβατών σύμφωνα με το άρθρο 4, 
παράγραφος 2, στοιχείο β), το αποτέλεσμα 
της επεξεργασίας των δεδομένων PNR να 
διαβιβάζεται από την εν λόγω μονάδα στις 
μονάδες στοιχείων επιβατών άλλων 
κρατών μελών, όταν η εν λόγω μονάδα 
θεωρεί ότι αυτή η διαβίβαση είναι 
απαραίτητη για την πρόληψη, ανίχνευση, 
διερεύνηση ή δίωξη τρομοκρατικών ή 
άλλων σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων.
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λαμβάνουν τα δεδομένα PNR διαβιβάζουν 
τα δεδομένα αυτού του είδους ή το 
αποτέλεσμα της επεξεργασίας τους στις 
σχετικές αρμόδιες αρχές τους.

Αυτές οι διαβιβάσεις περιορίζονται 
αυστηρά στα δεδομένα που είναι 
απαραίτητα σε κάποια ειδική περίπτωση 
για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση 
και δίωξη ενός τρομοκρατικού ή άλλου 
σοβαρού διεθνικού εγκλήματος και 
αιτιολογούνται γραπτώς. Οι μονάδες 
στοιχείων επιβατών των κρατών μελών 
που λαμβάνουν τα δεδομένα PNR 
διαβιβάζουν τα δεδομένα αυτού του είδους 
ή το αποτέλεσμα της επεξεργασίας τους 
στις σχετικές αρμόδιες αρχές τους.

Or. en

Τροπολογία 333
Hubert Pirker, Frank Engel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε, όταν 
πρόκειται για πρόσωπα που έχουν 
ταυτοποιηθεί από μία μονάδα στοιχείων 
επιβατών σύμφωνα με το άρθρο 4, 
παράγραφος 2, στοιχεία α) και β), το 
αποτέλεσμα της επεξεργασίας των 
δεδομένων PNR να διαβιβάζεται από την 
εν λόγω μονάδα στις μονάδες στοιχείων 
επιβατών άλλων κρατών μελών, όταν η εν 
λόγω μονάδα θεωρεί ότι αυτή η διαβίβαση 
είναι απαραίτητη για την πρόληψη, 
ανίχνευση, διερεύνηση ή δίωξη 
τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων. Οι μονάδες στοιχείων 
επιβατών των κρατών μελών που 
λαμβάνουν τα δεδομένα PNR διαβιβάζουν 
τα δεδομένα αυτού του είδους ή το 
αποτέλεσμα της επεξεργασίας τους στις 

1. Όταν πρόκειται για πρόσωπα που έχουν 
ταυτοποιηθεί από μία μονάδα στοιχείων 
επιβατών σύμφωνα με το άρθρο 4, 
παράγραφος 2, στοιχεία α) και β), το 
αποτέλεσμα της επεξεργασίας των 
δεδομένων PNR διαβιβάζεται από την εν 
λόγω μονάδα στις μονάδες στοιχείων 
επιβατών άλλων κρατών μελών, και όταν
πληρούνται οι προϋποθέσεις της 
απόφασης του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ 
της 6ης Απριλίου 2009 διαβιβάζονται 
στην Ευρωπόλ, ανεξάρτητα από το εάν η
Ευρωπόλ δρα ως μονάδα στοιχείων 
επιβατών κατά την έννοια του άρθρου 3, 
όταν η πρώτη μονάδα στοιχείων 
επιβατών συμπεραίνει ότι αυτή η 
διαβίβαση είναι απαραίτητη για την 
πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση ή δίωξη 



AM\897635EL.doc 89/187 PE486.159v01-00

EL

σχετικές αρμόδιες αρχές τους. τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων.

Or. de

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία 334
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η μονάδα στοιχείων επιβατών ενός 
κράτους μέλους έχει το δικαίωμα να 
ζητήσει, κατά περίπτωση, από την 
αντίστοιχη μονάδα οποιουδήποτε άλλου 
κράτους μέλους να της γνωστοποιήσει 
δεδομένα PNR που διατηρεί στη βάση 
δεδομένων της σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 1 καθώς επίσης, κατά 
περίπτωση, το αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας δεδομένων PNR. Η αίτηση 
γνωστοποίησης αυτών των δεδομένων 
μπορεί να θεμελιώνεται σε οποιοδήποτε 
μεμονωμένο στοιχείο ή σε συνδυασμό 
στοιχείων, ανάλογα με αυτό που η αιτούσα 
μονάδα στοιχείων επιβατών κρίνει 
απαραίτητο σε συγκεκριμένη υπόθεση 
πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης ή 
δίωξης τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων. Οι μονάδες στοιχείων 
επιβατών γνωστοποιούν τα δεδομένα που 
τους ζητήθηκαν το συντομότερο δυνατό 
και διαβιβάζουν επίσης το αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας δεδομένων PNR, εφόσον 

2. Η μονάδα στοιχείων επιβατών ενός 
κράτους μέλους έχει το δικαίωμα να 
ζητήσει, κατά περίπτωση, από την 
αντίστοιχη μονάδα οποιουδήποτε άλλου 
κράτους μέλους να της γνωστοποιήσει 
δεδομένα PNR που διατηρεί στη βάση 
δεδομένων της σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 1 καθώς επίσης, κατά 
περίπτωση, το αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας δεδομένων PNR. Η αίτηση 
γνωστοποίησης αυτών των δεδομένων 
μπορεί να θεμελιώνεται σε οποιοδήποτε 
μεμονωμένο στοιχείο ή σε συνδυασμό 
στοιχείων, ανάλογα με αυτό που η αιτούσα 
μονάδα στοιχείων επιβατών κρίνει 
απαραίτητο σε συγκεκριμένη υπόθεση 
διερεύνησης ή δίωξης συνδεόμενης με 
τρομοκρατικά ή άλλα σοβαρά διεθνικά 
εγκλήματα. Οι μονάδες στοιχείων 
επιβατών γνωστοποιούν τα δεδομένα που 
τους ζητήθηκαν το συντομότερο δυνατό 
και διαβιβάζουν επίσης το αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας δεδομένων PNR, εφόσον 
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έχει πραγματοποιηθεί τέτοιου είδους 
επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 2 στοιχεία α) και β).

έχει πραγματοποιηθεί τέτοιου είδους 
επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 2 στοιχεία α) και β).

Or. en

Τροπολογία 335
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η μονάδα στοιχείων επιβατών ενός 
κράτους μέλους έχει το δικαίωμα να
ζητήσει, κατά περίπτωση, από την 
αντίστοιχη μονάδα οποιουδήποτε άλλου 
κράτους μέλους να της γνωστοποιήσει 
δεδομένα PNR που διατηρεί στη βάση 
δεδομένων της σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 1 καθώς επίσης, κατά 
περίπτωση, το αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας δεδομένων PNR. Η αίτηση 
γνωστοποίησης αυτών των δεδομένων 
μπορεί να θεμελιώνεται σε οποιοδήποτε 
μεμονωμένο στοιχείο ή σε συνδυασμό 
στοιχείων, ανάλογα με αυτό που η αιτούσα
μονάδα στοιχείων επιβατών κρίνει 
απαραίτητο σε συγκεκριμένη υπόθεση 
πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης ή 
δίωξης τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων. Οι μονάδες στοιχείων 
επιβατών γνωστοποιούν τα δεδομένα που 
τους ζητήθηκαν το συντομότερο δυνατό
και διαβιβάζουν επίσης το αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας δεδομένων PNR, εφόσον 
έχει πραγματοποιηθεί τέτοιου είδους 
επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 2 στοιχεία α) και β).

2. Οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους
έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, κατά 
περίπτωση, από την αντίστοιχη μονάδα ή 
την αρμόδια αρχή οποιουδήποτε άλλου 
κράτους μέλους , η οποία έχει λάβει 
στοιχεία από τη μονάδα στοιχείων 
επιβατών σύμφωνα με την παράγραφο 1,
να τους γνωστοποιήσει δεδομένα PNR που 
διατηρεί στη βάση δεδομένων της 
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 
καθώς επίσης, κατά περίπτωση, το 
αποτέλεσμα της επεξεργασίας δεδομένων 
PNR. Η αίτηση γνωστοποίησης αυτών των 
δεδομένων μπορεί να θεμελιώνεται σε 
οποιοδήποτε μεμονωμένο στοιχείο ή σε 
συνδυασμό στοιχείων, ανάλογα με αυτό 
που η αιτούσα αρχή κρίνει απαραίτητο σε 
συγκεκριμένη υπόθεση πρόληψης, 
ανίχνευσης, διερεύνησης ή δίωξης 
τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων. Η ανταλλαγή πληροφοριών 
πραγματοποιείται χωρίς καθυστέρηση· Οι 
μονάδες στοιχείων επιβατών γνωστοποιούν 
τα δεδομένα που τους ζητήθηκαν το 
συντομότερο δυνατό και διαβιβάζουν 
επίσης το αποτέλεσμα της επεξεργασίας 
δεδομένων PNR, εφόσον έχει 
πραγματοποιηθεί τέτοιου είδους 
επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 2 στοιχεία α) και β).

Or. de
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Τροπολογία 336
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η μονάδα στοιχείων επιβατών ενός 
κράτους μέλους έχει το δικαίωμα να 
ζητήσει, κατά περίπτωση, από την 
αντίστοιχη μονάδα οποιουδήποτε άλλου 
κράτους μέλους να της γνωστοποιήσει 
δεδομένα PNR που διατηρεί στη βάση 
δεδομένων της σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 1 καθώς επίσης, κατά 
περίπτωση, το αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας δεδομένων PNR. Η αίτηση 
γνωστοποίησης αυτών των δεδομένων
μπορεί να θεμελιώνεται σε οποιοδήποτε 
μεμονωμένο στοιχείο ή σε συνδυασμό 
στοιχείων, ανάλογα με αυτό που η αιτούσα 
μονάδα στοιχείων επιβατών κρίνει 
απαραίτητο σε συγκεκριμένη υπόθεση 
πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης ή 
δίωξης τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων. Οι μονάδες στοιχείων 
επιβατών γνωστοποιούν τα δεδομένα που 
τους ζητήθηκαν το συντομότερο δυνατό 
και διαβιβάζουν επίσης το αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας δεδομένων PNR, εφόσον 
έχει πραγματοποιηθεί τέτοιου είδους 
επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 2 στοιχεία α) και β).

2. Η μονάδα στοιχείων επιβατών ενός 
κράτους μέλους έχει το δικαίωμα να 
ζητήσει, κατά περίπτωση, από την 
αντίστοιχη μονάδα οποιουδήποτε άλλου 
κράτους μέλους να της γνωστοποιήσει 
δεδομένα PNR που διατηρεί στη βάση 
δεδομένων της σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 1 καθώς επίσης, κατά 
περίπτωση, το αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας δεδομένων PNR. Η αίτηση 
γνωστοποίησης αυτών των δεδομένων 
μπορεί να θεμελιώνεται σε οποιοδήποτε 
μεμονωμένο στοιχείο ή σε συνδυασμό 
στοιχείων, ανάλογα με αυτό που η αιτούσα 
μονάδα στοιχείων επιβατών κρίνει 
απαραίτητο σε συγκεκριμένη υπόθεση 
πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης ή 
δίωξης τρομοκρατικών εγκλημάτων. Οι 
μονάδες στοιχείων επιβατών γνωστοποιούν 
τα δεδομένα που τους ζητήθηκαν το 
συντομότερο δυνατό και διαβιβάζουν 
επίσης το αποτέλεσμα της επεξεργασίας 
δεδομένων PNR, εφόσον έχει 
πραγματοποιηθεί τέτοιου είδους 
επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 2 στοιχεία α) και β).

Or. en

Τροπολογία 337
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η μονάδα στοιχείων επιβατών ενός 
κράτους μέλους έχει το δικαίωμα να 
ζητήσει, κατά περίπτωση, από την 
αντίστοιχη μονάδα οποιουδήποτε άλλου 
κράτους μέλους να της γνωστοποιήσει 
δεδομένα PNR που διατηρεί στη βάση 
δεδομένων της σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 1 καθώς επίσης, κατά 
περίπτωση, το αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας δεδομένων PNR. Η αίτηση 
γνωστοποίησης αυτών των δεδομένων 
μπορεί να θεμελιώνεται σε οποιοδήποτε 
μεμονωμένο στοιχείο ή σε συνδυασμό 
στοιχείων, ανάλογα με αυτό που η αιτούσα 
μονάδα στοιχείων επιβατών κρίνει 
απαραίτητο σε συγκεκριμένη υπόθεση 
πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης ή 
δίωξης τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων. Οι μονάδες στοιχείων 
επιβατών γνωστοποιούν τα δεδομένα που 
τους ζητήθηκαν το συντομότερο δυνατό 
και διαβιβάζουν επίσης το αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας δεδομένων PNR, εφόσον 
έχει πραγματοποιηθεί τέτοιου είδους 
επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 2 στοιχεία α) και β).

2. Η μονάδα στοιχείων επιβατών ενός 
κράτους μέλους έχει το δικαίωμα να 
ζητήσει, κατά περίπτωση, από την 
αντίστοιχη μονάδα οποιουδήποτε άλλου 
κράτους μέλους να της γνωστοποιήσει 
δεδομένα PNR που διατηρεί στη βάση 
δεδομένων της σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 1 καθώς επίσης, κατά 
περίπτωση, το αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας δεδομένων PNR. Η αίτηση 
γνωστοποίησης αυτών των δεδομένων 
περιορίζεται αυστηρά στα δεδομένα που 
είναι απαραίτητα στη συγκεκριμένη 
περίπτωση. Μπορεί να θεμελιώνεται σε 
οποιοδήποτε μεμονωμένο στοιχείο ή σε 
συνδυασμό στοιχείων, ανάλογα με αυτό 
που η αιτούσα μονάδα στοιχείων επιβατών 
κρίνει απαραίτητο σε συγκεκριμένη 
υπόθεση πρόληψης, ανίχνευσης, 
διερεύνησης ή δίωξης τρομοκρατικών ή 
άλλων σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων 
και αιτιολογείται γραπτώς. Οι μονάδες 
στοιχείων επιβατών γνωστοποιούν τα 
δεδομένα που τους ζητήθηκαν το 
συντομότερο δυνατό και διαβιβάζουν 
επίσης το αποτέλεσμα της επεξεργασίας 
δεδομένων PNR, εφόσον έχει 
πραγματοποιηθεί τέτοιου είδους 
επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 4,
παράγραφος 2, στοιχείο β).

Or. en

Τροπολογία 338
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η μονάδα στοιχείων επιβατών ενός 
κράτους μέλους έχει το δικαίωμα να 

2. Η μονάδα στοιχείων επιβατών ενός 
κράτους μέλους έχει το δικαίωμα να 
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ζητήσει, κατά περίπτωση, από την 
αντίστοιχη μονάδα οποιουδήποτε άλλου 
κράτους μέλους να της γνωστοποιήσει 
δεδομένα PNR που διατηρεί στη βάση 
δεδομένων της σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 1 καθώς επίσης, κατά 
περίπτωση, το αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας δεδομένων PNR. Η αίτηση 
γνωστοποίησης αυτών των δεδομένων 
μπορεί να θεμελιώνεται σε οποιοδήποτε 
μεμονωμένο στοιχείο ή σε συνδυασμό 
στοιχείων, ανάλογα με αυτό που η αιτούσα 
μονάδα στοιχείων επιβατών κρίνει 
απαραίτητο σε συγκεκριμένη υπόθεση 
πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης ή 
δίωξης τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων. Οι μονάδες στοιχείων 
επιβατών γνωστοποιούν τα δεδομένα που 
τους ζητήθηκαν το συντομότερο δυνατό 
και διαβιβάζουν επίσης το αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας δεδομένων PNR, εφόσον 
έχει πραγματοποιηθεί τέτοιου είδους 
επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 2 στοιχεία α) και β).

ζητήσει, κατά περίπτωση, από την 
αντίστοιχη μονάδα οποιουδήποτε άλλου 
κράτους μέλους να της γνωστοποιήσει 
δεδομένα PNR που διατηρεί στη βάση 
δεδομένων της σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 1 καθώς επίσης, κατά 
περίπτωση, το αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας δεδομένων PNR. Η αίτηση 
γνωστοποίησης αυτών των δεδομένων 
περιορίζεται αυστηρά στα δεδομένα που 
είναι απαραίτητα στη συγκεκριμένη 
περίπτωση. Μπορεί να θεμελιώνεται σε 
οποιοδήποτε μεμονωμένο στοιχείο ή σε 
συνδυασμό στοιχείων, ανάλογα με αυτό 
που η αιτούσα μονάδα στοιχείων επιβατών 
κρίνει απαραίτητο σε συγκεκριμένη 
υπόθεση πρόληψης, ανίχνευσης, 
διερεύνησης ή δίωξης τρομοκρατικών ή 
άλλων σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων 
και αιτιολογείται γραπτώς. Οι μονάδες 
στοιχείων επιβατών γνωστοποιούν τα 
δεδομένα που τους ζητήθηκαν το 
συντομότερο δυνατό και διαβιβάζουν 
επίσης το αποτέλεσμα της επεξεργασίας 
δεδομένων PNR, εφόσον έχει 
πραγματοποιηθεί τέτοιου είδους 
επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 4,
παράγραφος 2, στοιχείο β).

Or. en

Τροπολογία 339
Hubert Pirker, Frank Engel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η μονάδα στοιχείων επιβατών ενός 
κράτους μέλους έχει το δικαίωμα να
ζητήσει, κατά περίπτωση, από την 
αντίστοιχη μονάδα οποιουδήποτε άλλου 
κράτους μέλους να της γνωστοποιήσει
δεδομένα PNR που διατηρεί στη βάση 
δεδομένων της σύμφωνα με το άρθρο 9 

2. Η μονάδα στοιχείων επιβατών ενός 
κράτους μέλους, όπως και η Ευρωπόλ, 
στις περιπτώσεις που πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της απόφασης του 
Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ της 6ης 
Απριλίου 2009, έχουν το δικαίωμα να
ζητήσουν, κατά περίπτωση, από την 
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παράγραφος 1 καθώς επίσης, κατά 
περίπτωση, το αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας δεδομένων PNR. Η αίτηση 
γνωστοποίησης αυτών των δεδομένων 
μπορεί να θεμελιώνεται σε οποιοδήποτε 
μεμονωμένο στοιχείο ή σε συνδυασμό 
στοιχείων, ανάλογα με αυτό που η αιτούσα 
μονάδα στοιχείων επιβατών κρίνει 
απαραίτητο σε συγκεκριμένη υπόθεση 
πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης ή 
δίωξης τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων. Οι μονάδες στοιχείων 
επιβατών γνωστοποιούν τα δεδομένα που 
τους ζητήθηκαν το συντομότερο δυνατό
και διαβιβάζουν επίσης το αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας δεδομένων PNR, εφόσον 
έχει πραγματοποιηθεί τέτοιου είδους 
επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 2 στοιχεία α) και β).

αντίστοιχη μονάδα οποιουδήποτε άλλου 
κράτους μέλους να τους γνωστοποιήσει 
δεδομένα PNR που διατηρεί στη βάση 
δεδομένων της σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 1 καθώς επίσης, κατά 
περίπτωση, το αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας δεδομένων PNR. Η αίτηση 
γνωστοποίησης αυτών των δεδομένων 
μπορεί να θεμελιώνεται σε οποιοδήποτε 
μεμονωμένο στοιχείο ή σε συνδυασμό 
στοιχείων, ανάλογα με αυτό που ο αιτών 
οργανισμός κρίνει απαραίτητο σε 
συγκεκριμένη υπόθεση πρόληψης, 
ανίχνευσης, διερεύνησης ή δίωξης 
τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων. Οι μονάδες στοιχείων 
επιβατών γνωστοποιούν τα δεδομένα που 
τους ζητήθηκαν το συντομότερο δυνατό
και διαβιβάζουν επίσης το αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας δεδομένων PNR, εφόσον 
έχει πραγματοποιηθεί τέτοιου είδους 
επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 2 στοιχεία α) και β).

Or. de

Τροπολογία 340
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η μονάδα στοιχείων επιβατών ενός 
κράτους μέλους έχει το δικαίωμα να 
ζητήσει, κατά περίπτωση, από την 
αντίστοιχη μονάδα οποιουδήποτε άλλου 
κράτους μέλους να της γνωστοποιήσει 
δεδομένα PNR που διατηρεί στη βάση 
δεδομένων της σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 2 καθώς επίσης, κατά 
περίπτωση, το αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας δεδομένων PNR. Η μονάδα 
στοιχείων επιβατών μπορεί να ζητήσει 
πρόσβαση σε συγκεκριμένα δεδομένα PNR 

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

που διατηρούνται από τη μονάδα 
στοιχείων επιβατών κάποιου άλλου 
κράτους μέλους, στο σύνολό τους και 
χωρίς καλυμμένα πεδία, μόνο σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, προκειμένου να 
αντιμετωπίσει συγκεκριμένη απειλή ή να 
προβεί σε συγκεκριμένη έρευνα ή δίωξη 
που έχει σχέση με τρομοκρατικό ή άλλο 
σοβαρό διεθνικό έγκλημα.

Or. en

Τροπολογία 341
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους
έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, κατά 
περίπτωση, από τις αρμόδιες αρχές
οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους,
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2, να 
τους γνωστοποιήσουν το αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας των δεδομένων που 
μεταβιβάζει η μονάδα στοιχείων επιβατών. 
Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ζητήσουν
πρόσβαση σε συγκεκριμένα δεδομένα PNR 
που διατηρούνται από τη μονάδα 
στοιχείων επιβατών, στο σύνολό τους και 
χωρίς καλυμμένα πεδία, μόνο σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, προκειμένου να 
αντιμετωπίσουν συγκεκριμένη απειλή ή να 
προβούν σε συγκεκριμένη έρευνα ή δίωξη 
που έχει σχέση με τρομοκρατικό ή άλλο 
σοβαρό έγκλημα.

Or. de
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Τροπολογία 342
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 343
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η μονάδα στοιχείων επιβατών ενός 
κράτους μέλους έχει το δικαίωμα να 
ζητήσει, κατά περίπτωση, από την 
αντίστοιχη μονάδα οποιουδήποτε άλλου 
κράτους μέλους να της γνωστοποιήσει 
δεδομένα PNR που διατηρεί στη βάση 

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

δεδομένων της σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 2 καθώς επίσης, κατά 
περίπτωση, το αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας δεδομένων PNR. Η μονάδα 
στοιχείων επιβατών μπορεί να ζητήσει 
πρόσβαση σε συγκεκριμένα δεδομένα PNR 
που διατηρούνται από τη μονάδα 
στοιχείων επιβατών κάποιου άλλου 
κράτους μέλους, στο σύνολό τους και 
χωρίς καλυμμένα πεδία, μόνο σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, προκειμένου να 
αντιμετωπίσει συγκεκριμένη απειλή ή να 
προβεί σε συγκεκριμένη έρευνα ή δίωξη 
που έχει σχέση με τρομοκρατικό ή άλλο 
σοβαρό διεθνικό έγκλημα. Ένα τέτοιο 
αίτημα αιτιολογείται γραπτώς.

Or. en

Τροπολογία 344
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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



PE486.159v01-00 98/187 AM\897635EL.doc

EL

που έχει σχέση με τρομοκρατικό ή άλλο 
σοβαρό έγκλημα.

που έχει σχέση με τρομοκρατικό ή άλλο 
σοβαρό διεθνικό έγκλημα. Ένα τέτοιο 
αίτημα αιτιολογείται γραπτώς.

Or. en

Τροπολογία 345
Hubert Pirker, Frank Engel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η μονάδα στοιχείων επιβατών ενός 
κράτους μέλους, καθώς και η Ευρωπόλ, 
στις περιπτώσεις που πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της απόφασης του 
Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ της 6ης 
Απριλίου 2009, έχουν το δικαίωμα να
ζητήσουν, κατά περίπτωση, από την 
αντίστοιχη μονάδα οποιουδήποτε άλλου 
κράτους μέλους να τους γνωστοποιήσει 
δεδομένα PNR που διατηρεί στη βάση 
δεδομένων της σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 2 καθώς επίσης, κατά 
περίπτωση, το αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας δεδομένων PNR. Ο αιτών 
οργανισμός μπορεί να ζητήσει πρόσβαση 
σε συγκεκριμένα δεδομένα PNR που 
διατηρούνται από τη μονάδα στοιχείων 
επιβατών κάποιου άλλου κράτους μέλους, 
στο σύνολό τους και χωρίς καλυμμένα 
πεδία, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
προκειμένου να αντιμετωπίσει 
συγκεκριμένη απειλή ή να προβεί σε 
συγκεκριμένη έρευνα ή δίωξη που έχει 
σχέση με τρομοκρατικό ή άλλο σοβαρό 
έγκλημα.

Or. de

Τροπολογία 346
Tanja Fajon
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 347
Cornelia Ernst

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που 
είναι απαραίτητο για την πρόληψη 
άμεσης και σοβαρής απειλής της 
δημόσιας ασφάλειας μπορούν οι αρμόδιες 
αρχές ενός κράτους μέλους να ζητήσουν 
απευθείας από τη μονάδα στοιχείων 
επιβατών οποιουδήποτε άλλου κράτους 

διαγράφεται
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μέλους να τους γνωστοποιήσει δεδομένα 
PNR που διατηρεί στη βάση δεδομένων 
της σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφοι 
1 και 2. Αυτές οι αιτήσεις εγγράφονται 
στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας ή 
δίωξης τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων και πρέπει να είναι 
αιτιολογημένες. Οι μονάδες στοιχείων 
επιβατών ανταποκρίνονται κατά 
προτεραιότητα στις αιτήσεις αυτές. Σε 
όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι αρμόδιες 
αρχές υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω 
της μονάδας στοιχείων επιβατών του 
δικού τους κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 348
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που είναι 
απαραίτητο για την πρόληψη άμεσης και 
σοβαρής απειλής της δημόσιας ασφάλειας 
μπορούν οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους 
μέλους να ζητήσουν απευθείας από τη 
μονάδα στοιχείων επιβατών οποιουδήποτε 
άλλου κράτους μέλους να τους 
γνωστοποιήσει δεδομένα PNR που 
διατηρεί στη βάση δεδομένων της 
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 
2. Αυτές οι αιτήσεις εγγράφονται στο 
πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας ή δίωξης 
τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων και πρέπει να είναι 
αιτιολογημένες. Οι μονάδες στοιχείων 
επιβατών ανταποκρίνονται κατά 
προτεραιότητα στις αιτήσεις αυτές. Σε όλες 
τις άλλες περιπτώσεις, οι αρμόδιες αρχές 
υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω της 
μονάδας στοιχείων επιβατών του δικού 

4. Μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που είναι 
απαραίτητο για την πρόληψη μιας 
συγκεκριμένης, πραγματικής και άμεσης 
απειλής της δημόσιας ασφάλειας μπορούν 
οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους να 
ζητήσουν απευθείας από τη μονάδα 
στοιχείων επιβατών οποιουδήποτε άλλου 
κράτους μέλους να τους γνωστοποιήσει 
δεδομένα PNR που διατηρεί στη βάση 
δεδομένων της σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφοι 1 και 2. Αυτές οι αιτήσεις 
εγγράφονται στο πλαίσιο συγκεκριμένης 
έρευνας ή δίωξης τρομοκρατικών ή άλλων 
σοβαρών εγκλημάτων και πρέπει να είναι 
αιτιολογημένες. Οι μονάδες στοιχείων 
επιβατών ανταποκρίνονται κατά 
προτεραιότητα στις αιτήσεις αυτές. Σε όλες 
τις άλλες περιπτώσεις, οι αρμόδιες αρχές 
υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω της 
μονάδας στοιχείων επιβατών του δικού 
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τους κράτους μέλους. τους κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 349
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που είναι 
απαραίτητο για την πρόληψη άμεσης και 
σοβαρής απειλής της δημόσιας ασφάλειας 
μπορούν οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους 
μέλους να ζητήσουν απευθείας από τη 
μονάδα στοιχείων επιβατών οποιουδήποτε 
άλλου κράτους μέλους να τους 
γνωστοποιήσει δεδομένα PNR που 
διατηρεί στη βάση δεδομένων της 
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 
2. Αυτές οι αιτήσεις εγγράφονται στο 
πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας ή δίωξης 
τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων και πρέπει να είναι 
αιτιολογημένες. Οι μονάδες στοιχείων 
επιβατών ανταποκρίνονται κατά 
προτεραιότητα στις αιτήσεις αυτές. Σε όλες 
τις άλλες περιπτώσεις, οι αρμόδιες αρχές 
υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω της 
μονάδας στοιχείων επιβατών του δικού 
τους κράτους μέλους.

4. Μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που είναι 
απαραίτητο για την πρόληψη άμεσης και 
σοβαρής απειλής της δημόσιας ασφάλειας 
μπορούν οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους 
μέλους να ζητήσουν απευθείας από τη 
μονάδα στοιχείων επιβατών να τους 
γνωστοποιήσει δεδομένα PNR που 
διατηρεί στη βάση δεδομένων της 
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 
2. Αυτές οι αιτήσεις εγγράφονται στο 
πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας ή δίωξης 
τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων και πρέπει να είναι 
αιτιολογημένες. Η μονάδα στοιχείων 
επιβατών ανταποκρίνονται κατά 
προτεραιότητα στις αιτήσεις αυτές.

Or. de

Τροπολογία 350
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που είναι 
απαραίτητο για την πρόληψη άμεσης και 
σοβαρής απειλής της δημόσιας ασφάλειας 
μπορούν οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους 
μέλους να ζητήσουν απευθείας από τη 
μονάδα στοιχείων επιβατών οποιουδήποτε 
άλλου κράτους μέλους να τους 
γνωστοποιήσει δεδομένα PNR που 
διατηρεί στη βάση δεδομένων της 
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 
2. Αυτές οι αιτήσεις εγγράφονται στο 
πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας ή δίωξης 
τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων και πρέπει να είναι 
αιτιολογημένες. Οι μονάδες στοιχείων 
επιβατών ανταποκρίνονται κατά 
προτεραιότητα στις αιτήσεις αυτές. Σε όλες 
τις άλλες περιπτώσεις, οι αρμόδιες αρχές 
υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω της 
μονάδας στοιχείων επιβατών του δικού 
τους κράτους μέλους.

4. Μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που είναι 
απαραίτητο για την πρόληψη άμεσης και 
σοβαρής απειλής της δημόσιας ασφάλειας 
μπορούν οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους 
μέλους να ζητήσουν απευθείας από τη 
μονάδα στοιχείων επιβατών οποιουδήποτε 
άλλου κράτους μέλους να τους 
γνωστοποιήσει δεδομένα PNR που 
διατηρεί στη βάση δεδομένων της 
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 
2. Αυτές οι αιτήσεις εγγράφονται στο 
πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας ή δίωξης 
τρομοκρατικών εγκλημάτων και πρέπει να 
είναι αιτιολογημένες. Οι μονάδες 
στοιχείων επιβατών ανταποκρίνονται κατά 
προτεραιότητα στις αιτήσεις αυτές. Σε όλες 
τις άλλες περιπτώσεις, οι αρμόδιες αρχές 
υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω της 
μονάδας στοιχείων επιβατών του δικού 
τους κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 351
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που είναι 
απαραίτητο για την πρόληψη άμεσης και 
σοβαρής απειλής της δημόσιας ασφάλειας 
μπορούν οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους 
μέλους να ζητήσουν απευθείας από τη 
μονάδα στοιχείων επιβατών οποιουδήποτε 
άλλου κράτους μέλους να τους 
γνωστοποιήσει δεδομένα PNR που 
διατηρεί στη βάση δεδομένων της 
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 
2. Αυτές οι αιτήσεις εγγράφονται στο 

4. Μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που είναι 
απαραίτητο για την πρόληψη άμεσης και 
σοβαρής απειλής της δημόσιας ασφάλειας 
μπορούν οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους 
μέλους να ζητήσουν απευθείας από τη 
μονάδα στοιχείων επιβατών οποιουδήποτε 
άλλου κράτους μέλους να τους 
γνωστοποιήσει δεδομένα PNR που 
διατηρεί στη βάση δεδομένων της 
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 
2. Αυτές οι αιτήσεις εγγράφονται στο 
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πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας ή δίωξης 
τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων και πρέπει να είναι 
αιτιολογημένες. Οι μονάδες στοιχείων 
επιβατών ανταποκρίνονται κατά 
προτεραιότητα στις αιτήσεις αυτές. Σε όλες 
τις άλλες περιπτώσεις, οι αρμόδιες αρχές 
υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω της 
μονάδας στοιχείων επιβατών του δικού 
τους κράτους μέλους.

πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας ή δίωξης 
τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών 
διεθνικών εγκλημάτων και πρέπει να είναι 
αιτιολογημένες. Οι μονάδες στοιχείων 
επιβατών ανταποκρίνονται κατά 
προτεραιότητα στις αιτήσεις αυτές. Σε όλες 
τις άλλες περιπτώσεις, οι αρμόδιες αρχές 
υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω της 
μονάδας στοιχείων επιβατών του δικού 
τους κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 352
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που είναι 
απαραίτητο για την πρόληψη άμεσης και 
σοβαρής απειλής της δημόσιας ασφάλειας 
μπορούν οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους 
μέλους να ζητήσουν απευθείας από τη 
μονάδα στοιχείων επιβατών οποιουδήποτε 
άλλου κράτους μέλους να τους 
γνωστοποιήσει δεδομένα PNR που 
διατηρεί στη βάση δεδομένων της 
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 
2. Αυτές οι αιτήσεις εγγράφονται στο 
πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας ή δίωξης 
τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων και πρέπει να είναι 
αιτιολογημένες. Οι μονάδες στοιχείων 
επιβατών ανταποκρίνονται κατά 
προτεραιότητα στις αιτήσεις αυτές. Σε όλες 
τις άλλες περιπτώσεις, οι αρμόδιες αρχές 
υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω της 
μονάδας στοιχείων επιβατών του δικού 
τους κράτους μέλους.

4. Μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που είναι 
απαραίτητο για την πρόληψη άμεσης και 
σοβαρής απειλής της δημόσιας ασφάλειας 
μπορούν οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους 
μέλους να ζητήσουν απευθείας από τη 
μονάδα στοιχείων επιβατών οποιουδήποτε 
άλλου κράτους μέλους να τους 
γνωστοποιήσει δεδομένα PNR που 
διατηρεί στη βάση δεδομένων της 
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 
2. Αυτές οι αιτήσεις εγγράφονται στο 
πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας ή δίωξης 
τρομοκρατικών ή άλλων σοβαρών 
διεθνικών εγκλημάτων και πρέπει να είναι 
αιτιολογημένες. Οι μονάδες στοιχείων 
επιβατών ανταποκρίνονται κατά 
προτεραιότητα στις αιτήσεις αυτές. Σε όλες 
τις άλλες περιπτώσεις, οι αρμόδιες αρχές 
υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω της 
μονάδας στοιχείων επιβατών του δικού 
τους κράτους μέλους.

Or. en
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Τροπολογία 353
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατ’ εξαίρεση, εφόσον είναι αναγκαία 
η ταχεία πρόσβαση στα δεδομένα 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
συγκεκριμένη και πραγματική απειλή που 
έχει σχέση με τρομοκρατικά ή άλλα 
σοβαρά εγκλήματα, η μονάδα στοιχείων 
επιβατών ενός κράτους μέλους έχει το 
δικαίωμα να ζητήσει από την αντίστοιχη 
μονάδα κάποιου άλλου κράτους μέλους 
να της γνωστοποιήσει οποτεδήποτε τα 
δεδομένα PNR πτήσεων που 
προσγειώνονται στο έδαφός του ή 
απογειώνονται από αυτό.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 354
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατ’ εξαίρεση, εφόσον είναι αναγκαία η 
ταχεία πρόσβαση στα δεδομένα 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
συγκεκριμένη και πραγματική απειλή που 
έχει σχέση με τρομοκρατικά ή άλλα 
σοβαρά εγκλήματα, η μονάδα στοιχείων 
επιβατών ενός κράτους μέλους έχει το 
δικαίωμα να ζητήσει από την αντίστοιχη 
μονάδα κάποιου άλλου κράτους μέλους να 
της γνωστοποιήσει οποτεδήποτε τα 
δεδομένα PNR πτήσεων που 
προσγειώνονται στο έδαφός του ή 
απογειώνονται από αυτό.

5. Κατ’ εξαίρεση, εφόσον είναι αναγκαία η 
ταχεία πρόσβαση στα δεδομένα 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
συγκεκριμένη, πραγματική και άμεση
απειλή που έχει σχέση με τρομοκρατικά ή 
άλλα σοβαρά εγκλήματα, η μονάδα 
στοιχείων επιβατών ενός κράτους μέλους 
έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την 
αντίστοιχη μονάδα κάποιου άλλου κράτους 
μέλους να της γνωστοποιήσει οποτεδήποτε 
τα δεδομένα PNR πτήσεων που 
προσγειώνονται στο έδαφός του ή 
απογειώνονται από αυτό.
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Or. en

Τροπολογία 355
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατ’ εξαίρεση, εφόσον είναι αναγκαία η 
ταχεία πρόσβαση στα δεδομένα 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
συγκεκριμένη και πραγματική απειλή που 
έχει σχέση με τρομοκρατικά ή άλλα 
σοβαρά εγκλήματα, η μονάδα στοιχείων 
επιβατών ενός κράτους μέλους έχει το 
δικαίωμα να ζητήσει από την αντίστοιχη 
μονάδα κάποιου άλλου κράτους μέλους να 
της γνωστοποιήσει οποτεδήποτε τα 
δεδομένα PNR πτήσεων που 
προσγειώνονται στο έδαφός του ή 
απογειώνονται από αυτό.

5. Κατ’ εξαίρεση, εφόσον είναι αναγκαία η 
ταχεία πρόσβαση στα δεδομένα 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
συγκεκριμένη και πραγματική απειλή που 
έχει σχέση με τρομοκρατικά εγκλήματα, η 
μονάδα στοιχείων επιβατών ενός κράτους 
μέλους έχει το δικαίωμα να ζητήσει από 
την αντίστοιχη μονάδα κάποιου άλλου 
κράτους μέλους να της γνωστοποιήσει 
οποτεδήποτε τα δεδομένα PNR πτήσεων 
που προσγειώνονται στο έδαφός του ή 
απογειώνονται από αυτό.

Or. en

Τροπολογία 356
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατ’ εξαίρεση, εφόσον είναι αναγκαία η 
ταχεία πρόσβαση στα δεδομένα 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
συγκεκριμένη και πραγματική απειλή που 
έχει σχέση με τρομοκρατικά ή άλλα 
σοβαρά εγκλήματα, η μονάδα στοιχείων 
επιβατών ενός κράτους μέλους έχει το 
δικαίωμα να ζητήσει από την αντίστοιχη 
μονάδα κάποιου άλλου κράτους μέλους να 
της γνωστοποιήσει οποτεδήποτε τα 

5. Κατ’ εξαίρεση, εφόσον είναι αναγκαία η 
ταχεία πρόσβαση στα δεδομένα 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
συγκεκριμένη και πραγματική απειλή που 
έχει σχέση με τρομοκρατικά ή άλλα 
σοβαρά διεθνικά εγκλήματα, η μονάδα 
στοιχείων επιβατών ενός κράτους μέλους 
έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την 
αντίστοιχη μονάδα κάποιου άλλου κράτους 
μέλους να της γνωστοποιήσει οποτεδήποτε 
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δεδομένα PNR πτήσεων που 
προσγειώνονται στο έδαφός του ή 
απογειώνονται από αυτό.

τα δεδομένα PNR πτήσεων που 
προσγειώνονται στο έδαφός του ή 
απογειώνονται από αυτό. Αυτά τα 
αιτήματα περιορίζονται αυστηρά στα 
δεδομένα που είναι απαραίτητα σε 
κάποια ειδική περίπτωση για την 
πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση ή δίωξη 
ενός τρομοκρατικού ή άλλου σοβαρού 
διεθνικού εγκλήματος και αιτιολογούνται 
γραπτώς.

Or. en

Τροπολογία 357
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατ’ εξαίρεση, εφόσον είναι αναγκαία η 
ταχεία πρόσβαση στα δεδομένα 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
συγκεκριμένη και πραγματική απειλή που 
έχει σχέση με τρομοκρατικά ή άλλα 
σοβαρά εγκλήματα, η μονάδα στοιχείων 
επιβατών ενός κράτους μέλους έχει το 
δικαίωμα να ζητήσει από την αντίστοιχη 
μονάδα κάποιου άλλου κράτους μέλους να 
της γνωστοποιήσει οποτεδήποτε τα 
δεδομένα PNR πτήσεων που 
προσγειώνονται στο έδαφός του ή 
απογειώνονται από αυτό.

5. Κατ’ εξαίρεση, εφόσον είναι αναγκαία η 
ταχεία πρόσβαση στα δεδομένα 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
συγκεκριμένη και πραγματική απειλή που 
έχει σχέση με τρομοκρατικά ή άλλα 
σοβαρά διεθνικά εγκλήματα, η μονάδα 
στοιχείων επιβατών ενός κράτους μέλους 
έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την 
αντίστοιχη μονάδα κάποιου άλλου κράτους 
μέλους να της γνωστοποιήσει οποτεδήποτε 
τα δεδομένα PNR πτήσεων που 
προσγειώνονται στο έδαφός του ή 
απογειώνονται από αυτό. Αυτά τα 
αιτήματα περιορίζονται αυστηρά στα 
δεδομένα που είναι απαραίτητα σε 
κάποια ειδική περίπτωση για την 
πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση ή δίωξη 
ενός τρομοκρατικού ή άλλου σοβαρού 
διεθνικού εγκλήματος και αιτιολογούνται 
γραπτώς.

Or. en
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Τροπολογία 358
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η ανταλλαγή πληροφοριών δυνάμει του 
παρόντος άρθρου μπορεί να διεξάγεται 
χρησιμοποιώντας τους υφιστάμενους 
δίαυλους διεθνούς συνεργασίας στον 
τομέα της επιβολής του νόμου. Η γλώσσα 
που χρησιμοποιείται όσον αφορά την 
αίτηση για την ανταλλαγή πληροφοριών 
είναι εκείνη που χρησιμοποιείται για τον 
επιλεγέντα δίαυλο. Τα κράτη μέλη, όταν 
παρέχουν τις πληροφορίες που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3, 
γνωστοποιούν επίσης στην Επιτροπή τα 
στοιχεία των υπευθύνων επαφής στους 
οποίους μπορούν να αποσταλούν οι 
αιτήσεις σε περίπτωση επείγοντος. Η 
Επιτροπή ανακοινώνει στα κράτη μέλη τις 
λαμβανόμενες γνωστοποιήσεις.

6. Η ανταλλαγή πληροφοριών δυνάμει του 
παρόντος άρθρου μπορεί να διεξάγεται 
χρησιμοποιώντας τους υφιστάμενους 
δίαυλους διεθνούς συνεργασίας στον 
τομέα της επιβολής του νόμου. Η γλώσσα 
που χρησιμοποιείται όσον αφορά την 
αίτηση για την ανταλλαγή πληροφοριών 
είναι εκείνη που χρησιμοποιείται για τον 
επιλεγέντα δίαυλο. Τα κράτη μέλη, όταν 
παρέχουν τις πληροφορίες που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3, 
γνωστοποιούν επίσης στην Επιτροπή τα 
στοιχεία των υπευθύνων επαφής στους 
οποίους μπορούν να αποσταλούν οι 
αιτήσεις σε περίπτωση επείγοντος. Η 
Επιτροπή ανακοινώνει στη μονάδα 
στοιχείων επιβατών τις λαμβανόμενες
γνωστοποιήσεις.

Or. de

Τροπολογία 359
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η ανταλλαγή πληροφοριών δυνάμει του 
παρόντος άρθρου μπορεί να διεξάγεται 
χρησιμοποιώντας τους υφιστάμενους 
δίαυλους διεθνούς συνεργασίας στον 
τομέα της επιβολής του νόμου. Η γλώσσα 
που χρησιμοποιείται όσον αφορά την 
αίτηση για την ανταλλαγή πληροφοριών 
είναι εκείνη που χρησιμοποιείται για τον 
επιλεγέντα δίαυλο. Τα κράτη μέλη, όταν 

6. Η ανταλλαγή πληροφοριών δυνάμει του 
παρόντος άρθρου μπορεί να διεξάγεται 
χρησιμοποιώντας τους υφιστάμενους 
δίαυλους ευρωπαϊκής και διεθνούς 
συνεργασίας στον τομέα της επιβολής του 
νόμου, ιδίως της Europol και εθνικών 
μονάδων δυνάμει του άρθρου 8 της 
απόφασης 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 6ης Απριλίου 2009. Η γλώσσα που 
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παρέχουν τις πληροφορίες που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3, 
γνωστοποιούν επίσης στην Επιτροπή τα 
στοιχεία των υπευθύνων επαφής στους 
οποίους μπορούν να αποσταλούν οι 
αιτήσεις σε περίπτωση επείγοντος. Η 
Επιτροπή ανακοινώνει στα κράτη μέλη τις 
λαμβανόμενες γνωστοποιήσεις.

χρησιμοποιείται όσον αφορά την αίτηση
για την ανταλλαγή πληροφοριών είναι 
εκείνη που χρησιμοποιείται για τον 
επιλεγέντα δίαυλο. Τα κράτη μέλη, όταν 
παρέχουν τις πληροφορίες που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3, 
γνωστοποιούν επίσης στην Επιτροπή τα 
στοιχεία των υπευθύνων επαφής στους 
οποίους μπορούν να αποσταλούν οι 
αιτήσεις σε περίπτωση επείγοντος. Η 
Επιτροπή ανακοινώνει στα κράτη μέλη τις 
λαμβανόμενες γνωστοποιήσεις.

Or. en

Τροπολογία 360
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η ανταλλαγή πληροφοριών δυνάμει του 
παρόντος άρθρου μπορεί να διεξάγεται 
χρησιμοποιώντας τους υφιστάμενους 
δίαυλους διεθνούς συνεργασίας στον 
τομέα της επιβολής του νόμου. Η γλώσσα 
που χρησιμοποιείται όσον αφορά την 
αίτηση για την ανταλλαγή πληροφοριών 
είναι εκείνη που χρησιμοποιείται για τον 
επιλεγέντα δίαυλο. Τα κράτη μέλη, όταν 
παρέχουν τις πληροφορίες που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3, 
γνωστοποιούν επίσης στην Επιτροπή τα 
στοιχεία των υπευθύνων επαφής στους 
οποίους μπορούν να αποσταλούν οι 
αιτήσεις σε περίπτωση επείγοντος. Η 
Επιτροπή ανακοινώνει στα κράτη μέλη τις 
λαμβανόμενες γνωστοποιήσεις.

6. Η ανταλλαγή πληροφοριών δυνάμει του 
παρόντος άρθρου μπορεί να διεξάγεται 
χρησιμοποιώντας τους υφιστάμενους 
δίαυλους ευρωπαϊκής και διεθνούς 
συνεργασίας στον τομέα της επιβολής του 
νόμου, ιδίως της Europol και εθνικών 
μονάδων δυνάμει του άρθρου 8 της 
απόφασης 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 6ης Απριλίου 2009. Η γλώσσα που 
χρησιμοποιείται όσον αφορά την αίτηση 
για την ανταλλαγή πληροφοριών είναι 
εκείνη που χρησιμοποιείται για τον 
επιλεγέντα δίαυλο. Τα κράτη μέλη, όταν 
παρέχουν τις πληροφορίες που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3, 
γνωστοποιούν επίσης στην Επιτροπή τα 
στοιχεία των υπευθύνων επαφής στους 
οποίους μπορούν να αποσταλούν οι 
αιτήσεις σε περίπτωση επείγοντος. Η 
Επιτροπή ανακοινώνει στα κράτη μέλη τις 
λαμβανόμενες γνωστοποιήσεις.

Or. en
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Τροπολογία 361
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8 διαγράφεται
Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες
Ένα κράτος μέλος μπορεί να διαβιβάσει 
δεδομένα PNR και το αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας δεδομένων PNR σε τρίτη 
χώρα μόνο κατά περίπτωση και εφόσον:
α) πληρούνται οι προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 13 της απόφασης-
πλαισίου 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου,
β) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τους 
σκοπούς της παρούσας οδηγίας που 
εξειδικεύονται στο άρθρο 1 παράγραφος 
2, και
γ) η τρίτη χώρα συμφωνεί να διαβιβάσει 
δεδομένα σε άλλη τρίτη χώρα μόνον 
εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για τους 
σκοπούς της οδηγίας που εξειδικεύονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 2 και μόνο με 
τη ρητή έγκριση του κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 362
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η μονάδα στοιχείων επιβατών και το 
εκάστοτε κράτος μέλος μπορούν να 
διαβιβάσουν δεδομένα PNR και το 
αποτέλεσμα της επεξεργασίας δεδομένων 
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PNR σε τρίτη χώρα μόνο κατά περίπτωση 
και εφόσον:

Or. de

Τροπολογία 363
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ένα κράτος μέλος μπορεί να διαβιβάσει 
δεδομένα PNR και το αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας δεδομένων PNR σε τρίτη 
χώρα μόνο βάσει διεθνούς συμφωνίας 
μεταξύ της Ένωσης και της 
συγκεκριμένης τρίτης χώρας, μόνο κατά 
περίπτωση και εφόσον:

Or. en

Τροπολογία 364
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ένα κράτος μέλος μπορεί να διαβιβάσει 
δεδομένα PNR και το αποτέλεσμα της 
επεξεργασίας δεδομένων PNR σε τρίτη 
χώρα μόνο κατά περίπτωση και μόνον
όταν τούτο επιτρέπεται ρητώς από 
δεσμευτική διεθνή συμφωνία μεταξύ της 
Ένωσης και της συγκεκριμένης τρίτης 
χώρας, και εφόσον:

Or. en
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Τροπολογία 365
Ágnes Hankiss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. hu

Τροπολογία 366
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) πληρούνται οι προϋποθέσεις που 
ορίζονται στην οδηγία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
xx/xx/201x σχετικά με την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους 
σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, 
ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων, και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, στον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Σύμβαση 
108 για την προστασία των ατόμων από 
την αυτόματη επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και στην 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία 
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των 
Θεμελιωδών Ελευθεριών·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η οδηγία για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τον σκοπό της πρόληψης, της διερεύνησης, της 
ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, θα πρέπει να εγκριθεί πριν από μια οδηγία της ΕΕ 
για τα δεδομένα PNR.

Τροπολογία 367
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τους 
σκοπούς της παρούσας οδηγίας που 
εξειδικεύονται στο άρθρο 1 παράγραφος 
2, και

β) η διαβίβαση είναι απαραίτητη και 
αναλογική ως προς την πρόληψη, 
διερεύνηση, ανίχνευση και δίωξη 
τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών 
διεθνικών εγκλημάτων, και

Or. en

Τροπολογία 368
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) η διαβίβαση υπόκειται στη χορήγηση 
πρότερης δικαστικής άδειας·

Or. en

Τροπολογία 369
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 370
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) η τρίτη χώρα που λαμβάνει τα δεδομένα 
PNR δεσμεύεται να μην τα διαβιβάσει σε 
άλλη τρίτη χώρα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να επιτρέπεται σε τρίτη χώρα να διαβιβάζει τα δεδομένα σε άλλη τρίτη χώρα. 
Η εκάστοτε τρίτη χώρα μπορεί, εάν είναι αναγκαίο, να απευθυνθεί απευθείας στη μονάδα 
στοιχείων επιβατών.

Τροπολογία 371
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

χρησιμοποιήσει τα δεδομένα μόνον 
εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για τους 
σκοπούς της οδηγίας που εξειδικεύονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 2. Η διαβίβαση 
από την εν λόγω τρίτη χώρα σε άλλη 
τρίτη χώρα απαγορεύεται.

Or. en

Τροπολογία 372
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) η τρίτη χώρα διασφαλίζει ότι θα 
χρησιμοποιήσει τα δεδομένα μόνον 
εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για τους 
σκοπούς της οδηγίας που εξειδικεύονται 
στο άρθρο 1, παράγραφος 2 και θα 
διαγράψει τα δεδομένα αφ' ης στιγμής 
δεν θα είναι πλέον αυστηρώς αναγκαίο να 
τα διατηρεί. Η διαβίβαση από την εν 
λόγω τρίτη χώρα σε άλλη τρίτη χώρα 
απαγορεύεται.

Or. en

Τροπολογία 373
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) η τρίτη χώρα συμφωνεί να μην 
διαβιβάσει δεδομένα σε άλλη τρίτη χώρα.
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Or. en

Τροπολογία 374
Ágnes Hankiss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) η τρίτη χώρα συμφωνεί να διαβιβάσει 
δεδομένα σε άλλη τρίτη χώρα μόνον 
εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για τους 
σκοπούς της οδηγίας που εξειδικεύονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 2 και μόνο με τη 
ρητή έγκριση του κράτους μέλους, υπό τον 
όρο της ταυτόχρονης συμμόρφωσης προς 
τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 13 
της απόφασης πλαισίου του Συμβουλίου 
2008/977/ΔΕΥ σε σχέση με την άλλη 
τρίτη χώρα.

Or. hu

Τροπολογία 375
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) η τρίτη χώρα αναγνωρίζει σε πολίτες 
της Ένωσης, χωρίς υπερβολικές 
καθυστερήσεις ή δαπάνες, τα ίδια 
δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, 
διαγραφής και αποζημίωσης σε σχέση με 
τα δεδομένα PNR, όπως τα δικαιώματα 
που ισχύουν στην Ένωση·

Or. en
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Τροπολογία 376
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) η τρίτη χώρα αναγνωρίζει σε πολίτες 
της Ένωσης, χωρίς υπερβολικές 
καθυστερήσεις ή δαπάνες, το ίδιο επίπεδο 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και τα ίδια δικαιώματα 
πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και 
αποζημίωσης σε σχέση με τα δεδομένα 
PNR, όπως τα δικαιώματα που ισχύουν 
στην Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 377
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γβ) η τρίτη χώρα εξασφαλίζει κατάλληλο 
και συγκρίσιμο επίπεδο προστασίας για 
τα δεδομένα PNR·

Or. en

Τροπολογία 378
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γγ) πληρούνται κατ’ αναλογία όλες οι 
προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 7·
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Or. en

Τροπολογία 379
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 διαγράφεται
Περίοδος διατήρησης των δεδομένων

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
δεδομένα PNR που διαβιβάζουν οι 
αερομεταφορείς στη μονάδα στοιχείων 
επιβατών διατηρούνται σε βάση 
δεδομένων στη μονάδα στοιχείων 
επιβατών για περίοδο 30 ημερών από τη 
διαβίβασή τους στη μονάδα στοιχείων 
επιβατών του πρώτου κράτους μέλους 
στο έδαφος του οποίου βρίσκεται το 
σημείο άφιξης ή αναχώρησης της 
διεθνούς πτήσης.
2. Μετά τη λήξη της περιόδου των 30 
ημερών από τη διαβίβαση των δεδομένων 
PNR στη μονάδα στοιχείων επιβατών που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα 
δεδομένα διατηρούνται στην μονάδα 
στοιχείων επιβατών για μια περαιτέρω 
περίοδο πέντε ετών. Κατά τη διάρκεια 
αυτής της περιόδου, όλα τα 
πληροφοριακά στοιχεία που μπορούν να 
χρησιμεύσουν για την ταυτοποίηση του 
επιβάτη στον οποίον αναφέρονται τα 
δεδομένα PNR είναι καλυμμένα. Αυτά τα 
ανωνυμοποιημένα δεδομένα PNR είναι 
προσιτά μόνο σε περιορισμένο αριθμό 
προσωπικού της μονάδας στοιχείων 
επιβατών που είναι ειδικά 
εξουσιοδοτημένο να προβαίνει σε 
ανάλυση των δεδομένων PNR και να 
αναπτύσσει κριτήρια αξιολόγησης 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 
στοιχείο δ). Η πρόσβαση στο σύνολο των 
δεδομένων PNR εγκρίνεται μόνον από τον 



PE486.159v01-00 118/187 AM\897635EL.doc

EL

προϊστάμενο της μονάδας στοιχείων 
επιβατών για τους σκοπούς του άρθρου 4 
παράγραφος 2 στοιχείο γ) και όταν μπορεί 
εύλογα να θεωρηθεί ότι η συγκεκριμένη 
πρόσβαση είναι απαραίτητη για τη 
διεξαγωγή έρευνας και την αντιμετώπιση
συγκεκριμένης και πραγματικής απειλής 
ή κινδύνου ή στο πλαίσιο συγκεκριμένης 
έρευνας ή δίωξης.
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 
τα πληροφοριακά στοιχεία που μπορούν 
να χρησιμεύσουν για την ταυτοποίηση 
του επιβάτη στον οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα PNR και τα οποία θα πρέπει να 
είναι φιλτραρισμένα και καλυμμένα είναι 
τα ακόλουθα:
– το (τα) όνομα (ονόματα), 
συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων 
άλλων επιβατών που αναφέρονται στον 
φάκελο PNR καθώς και ο αριθμός 
επιβατών που συνταξιδεύουν, οι οποίοι 
περιλαμβάνονται στον φάκελο PNR·
– η διεύθυνση και τα στοιχεία 
επικοινωνίας·
– γενικές παρατηρήσεις, στο μέτρο που 
περιλαμβάνουν πληροφορίες που μπορούν 
να χρησιμεύσουν για την ταυτοποίηση 
του επιβάτη στον οποίον αναφέρεται ο 
φάκελος PNR· και,
– κάθε εκ των προτέρων συλλεγείσα 
πληροφορία σχετικά με τους επιβάτες.
3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
δεδομένα PNR διαγράφονται μετά τη 
λήξη της περιόδου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2. Η συγκεκριμένη 
υποχρέωση εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη των περιπτώσεων διαβίβασης 
συγκεκριμένων δεδομένων PNR σε 
αρμόδια αρχή, τα οποία 
χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο 
συγκεκριμένων ποινικών ερευνών ή 
διώξεων, οπότε η διατήρηση αυτών των 
δεδομένων από την αρμόδια αρχή 
διέπεται από το εθνικό δίκαιο του 
κράτους μέλους.
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4. Το αποτέλεσμα της σύγκρισης που 
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 
στοιχεία α) και β) διατηρείται από τη 
μονάδα στοιχείων επιβατών για όσο 
χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για 
να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές για 
την ύπαρξη θετικού αποτελέσματος. Στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες, μετά από 
μεμονωμένη επανεξέταση με μη 
αυτοματοποιημένα μέσα, το αποτέλεσμα 
μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας 
σύγκρισης αποδειχθεί αρνητικό, αυτό 
παραταύτα αποθηκεύεται, προκειμένου 
να αποφευχθούν στο μέλλον 
«ψευδοθετικές» συγκρίσεις, για μέγιστη 
περίοδο τριών ετών, εκτός αν τα σχετικά 
δεδομένα δεν έχουν ακόμη διαγραφεί 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 κατά τη 
λήξη της περιόδου των πέντε ετών, οπότε 
η καταχώρηση διατηρείται μέχρι την 
διαγραφή των βασικών δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 380
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
δεδομένα PNR που διαβιβάζουν οι 
αερομεταφορείς στη μονάδα στοιχείων 
επιβατών διατηρούνται σε βάση 
δεδομένων στη μονάδα στοιχείων 
επιβατών για περίοδο 30 ημερών από τη 
διαβίβασή τους στη μονάδα στοιχείων 
επιβατών του πρώτου κράτους μέλους 
στο έδαφος του οποίου βρίσκεται το 
σημείο άφιξης ή αναχώρησης της 
διεθνούς πτήσης.

1. Η μονάδα στοιχείων επιβατών 
διασφαλίζει ότι τα δεδομένα PNR που της
διαβιβάζουν οι αερομεταφορείς
διατηρούνται στη βάση δεδομένων της για 
περίοδο 30 ημερών από τη διαβίβασή τους.

Or. de
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Τροπολογία 381
Véronique Mathieu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
δεδομένα PNR που διαβιβάζουν οι 
αερομεταφορείς στη μονάδα στοιχείων 
επιβατών διατηρούνται σε βάση 
δεδομένων στη μονάδα στοιχείων 
επιβατών για περίοδο 30 ημερών από τη 
διαβίβασή τους στη μονάδα στοιχείων 
επιβατών του πρώτου κράτους μέλους στο 
έδαφος του οποίου βρίσκεται το σημείο 
άφιξης ή αναχώρησης της διεθνούς
πτήσης.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
δεδομένα PNR που διαβιβάζουν οι 
αερομεταφορείς στη μονάδα στοιχείων 
επιβατών διατηρούνται σε βάση 
δεδομένων στη μονάδα στοιχείων 
επιβατών για περίοδο ενός έτους από τη 
διαβίβασή τους στη μονάδα στοιχείων 
επιβατών του πρώτου κράτους μέλους στο 
έδαφος του οποίου βρίσκεται το σημείο 
άφιξης ή αναχώρησης της πτήσης εντός ή 
εκτός Ένωσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Μια υπερβολικά βραχεία περίοδος διατήρησης των δεδομένων θα δημιουργούσε σημαντικές 
επιχειρησιακές δυσχέρειες, ιδίως σε επείγουσες περιπτώσεις όπου ο χρόνος δεν επαρκεί για να 
ακολουθηθεί η διαδικασία της αποκάλυψης. Επιπλέον, θα εμπόδιζε τουυς ερευνητές να έχουν 
πρόσβαση στα δεδομένα αυτά σε σημαντικές στιγμές της έρευνας. Στα αρχικά στάδια έρευνας, 
οι ερευνητές δεν διαθέτουν ακόμη κατ' ανάγκην όλα τα στοιχεία που θα τους επιτρέψουν να 
διαβεβαιώσουν ότι τα δεδομένα είναι απαραίτητα.

Τροπολογία 382
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
δεδομένα PNR που διαβιβάζουν οι 
αερομεταφορείς στη μονάδα στοιχείων 
επιβατών διατηρούνται σε βάση 
δεδομένων στη μονάδα στοιχείων 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
δεδομένα PNR που διαβιβάζουν οι 
αερομεταφορείς στη μονάδα στοιχείων 
επιβατών διατηρούνται σε βάση 
δεδομένων στη μονάδα στοιχείων 
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επιβατών για περίοδο 30 ημερών από τη 
διαβίβασή τους στη μονάδα στοιχείων 
επιβατών του πρώτου κράτους μέλους στο 
έδαφος του οποίου βρίσκεται το σημείο 
άφιξης ή αναχώρησης της διεθνούς 
πτήσης.

επιβατών για περίοδο 3 ημερών από τη 
διαβίβασή τους στη μονάδα στοιχείων 
επιβατών του πρώτου κράτους μέλους στο 
έδαφος του οποίου βρίσκεται το σημείο 
άφιξης ή αναχώρησης της διεθνούς 
πτήσης.

Or. en

Τροπολογία 383
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά τη λήξη της περιόδου των 30 
ημερών από τη διαβίβαση των δεδομένων 
PNR στη μονάδα στοιχείων επιβατών που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα 
δεδομένα διατηρούνται στην μονάδα 
στοιχείων επιβατών για μια περαιτέρω 
περίοδο πέντε ετών. Κατά τη διάρκεια 
αυτής της περιόδου, όλα τα 
πληροφοριακά στοιχεία που μπορούν να 
χρησιμεύσουν για την ταυτοποίηση του 
επιβάτη στον οποίον αναφέρονται τα 
δεδομένα PNR είναι καλυμμένα. Αυτά τα 
ανωνυμοποιημένα δεδομένα PNR είναι 
προσιτά μόνο σε περιορισμένο αριθμό 
προσωπικού της μονάδας στοιχείων 
επιβατών που είναι ειδικά 
εξουσιοδοτημένο να προβαίνει σε 
ανάλυση των δεδομένων PNR και να 
αναπτύσσει κριτήρια αξιολόγησης 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 
στοιχείο δ). Η πρόσβαση στο σύνολο των 
δεδομένων PNR εγκρίνεται μόνον από τον 
προϊστάμενο της μονάδας στοιχείων 
επιβατών για τους σκοπούς του άρθρου 4 
παράγραφος 2 στοιχείο γ) και όταν μπορεί 
εύλογα να θεωρηθεί ότι η συγκεκριμένη 
πρόσβαση είναι απαραίτητη για τη 
διεξαγωγή έρευνας και την αντιμετώπιση 
συγκεκριμένης και πραγματικής απειλής 

διαγράφεται
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ή κινδύνου ή στο πλαίσιο συγκεκριμένης 
έρευνας ή δίωξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατήρηση όλων των δεδομένων PNR για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους, ακόμη και χωρίς 
αρχική υποψία, είναι δυσανάλογη. Τα εθνικά συνταγματικά δικαστήρια, στο πλαίσιο διαφόρων 
αποφάσεων για τη διατήρηση τηλεπικοινωνιακών δεδομένων με βάση την οδηγία 2006/24/ΕΚ, 
καθώς και το ΕΔΑΑ στην απόφασή του για τη διατήρηση δειγμάτων DNA (S. και Marper κατά 
Ηνωμένου Βασιλείου) το έχουν καταστήσει αυτό σαφές και έχουν επίσης προειδοποιήσει ότι οι 
σωρευτικές συνέπειες από τη διατήρηση διαφόρων τύπων δεδομένων μπορεί να είναι κοντά στο 
απόλυτο συνταγματικό όριο. Ούτε η Νομική Υπηρεσία του Συμβουλίου ούτε και ο Οργανισμός 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ έχουν πεισθεί για την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα 
της διατήρησης δεδομένων για όλους τους επιβάτες.

Τροπολογία 384
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά τη λήξη της περιόδου των 30 
ημερών από τη διαβίβαση των δεδομένων 
PNR στη μονάδα στοιχείων επιβατών που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα 
δεδομένα διατηρούνται στην μονάδα 
στοιχείων επιβατών για μια περαιτέρω 
περίοδο πέντε ετών. Κατά τη διάρκεια 
αυτής της περιόδου, όλα τα 
πληροφοριακά στοιχεία που μπορούν να 
χρησιμεύσουν για την ταυτοποίηση του 
επιβάτη στον οποίον αναφέρονται τα 
δεδομένα PNR είναι καλυμμένα. Αυτά τα 
ανωνυμοποιημένα δεδομένα PNR είναι 
προσιτά μόνο σε περιορισμένο αριθμό 
προσωπικού της μονάδας στοιχείων 
επιβατών που είναι ειδικά 
εξουσιοδοτημένο να προβαίνει σε 
ανάλυση των δεδομένων PNR και να 
αναπτύσσει κριτήρια αξιολόγησης 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 
στοιχείο δ). Η πρόσβαση στο σύνολο των 

διαγράφεται



AM\897635EL.doc 123/187 PE486.159v01-00

EL

δεδομένων PNR εγκρίνεται μόνον από τον 
προϊστάμενο της μονάδας στοιχείων 
επιβατών για τους σκοπούς του άρθρου 4 
παράγραφος 2 στοιχείο γ) και όταν μπορεί 
εύλογα να θεωρηθεί ότι η συγκεκριμένη 
πρόσβαση είναι απαραίτητη για τη 
διεξαγωγή έρευνας και την αντιμετώπιση 
συγκεκριμένης και πραγματικής απειλής 
ή κινδύνου ή στο πλαίσιο συγκεκριμένης 
έρευνας ή δίωξης.

Or. en

Τροπολογία 385
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά τη λήξη της περιόδου των 30 ημερών 
από τη διαβίβαση των δεδομένων PNR στη 
μονάδα στοιχείων επιβατών που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα 
δεδομένα διατηρούνται στην μονάδα 
στοιχείων επιβατών για μια περαιτέρω 
περίοδο πέντε ετών. Κατά τη διάρκεια 
αυτής της περιόδου, όλα τα πληροφοριακά 
στοιχεία που μπορούν να χρησιμεύσουν 
για την ταυτοποίηση του επιβάτη στον 
οποίον αναφέρονται τα δεδομένα PNR 
είναι καλυμμένα. Αυτά τα 
ανωνυμοποιημένα δεδομένα PNR είναι 
προσιτά μόνο σε περιορισμένο αριθμό 
προσωπικού της μονάδας στοιχείων 
επιβατών που είναι ειδικά 
εξουσιοδοτημένο να προβαίνει σε ανάλυση 
των δεδομένων PNR και να αναπτύσσει 
κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο δ). Η 
πρόσβαση στο σύνολο των δεδομένων 
PNR εγκρίνεται μόνον από τον 
προϊστάμενο της μονάδας στοιχείων 
επιβατών για τους σκοπούς του άρθρου 4 
παράγραφος 2 στοιχείο γ) και όταν μπορεί 

Μετά τη λήξη της περιόδου των 30 ημερών 
από τη διαβίβαση των δεδομένων PNR στη 
μονάδα στοιχείων επιβατών που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα 
δεδομένα διατηρούνται στην μονάδα 
στοιχείων επιβατών για μια περαιτέρω 
περίοδο τριών μηνών, μετά την οποία 
διαγράφονται μόνιμα. Κατά τη διάρκεια 
αυτής της περιόδου, όλα τα πληροφοριακά 
στοιχεία που μπορούν να χρησιμεύσουν 
για την ταυτοποίηση του επιβάτη στον 
οποίον αναφέρονται τα δεδομένα PNR 
είναι καλυμμένα. Αυτά τα 
αποπροσωποποιημένα δεδομένα PNR 
είναι προσιτά μόνο σε περιορισμένο 
αριθμό ανώτερου προσωπικού της 
μονάδας στοιχείων επιβατών που είναι 
ειδικά εξουσιοδοτημένο να προβαίνει σε 
ανάλυση των δεδομένων PNR. Η 
πρόσβαση στο σύνολο των δεδομένων 
PNR εγκρίνεται μόνον από τον 
προϊστάμενο της μονάδας στοιχείων 
επιβατών για τους σκοπούς του άρθρου 4 
παράγραφος 2 στοιχείο γ) και όταν είναι 
απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας και 
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εύλογα να θεωρηθεί ότι η συγκεκριμένη 
πρόσβαση είναι απαραίτητη για τη 
διεξαγωγή έρευνας και την αντιμετώπιση 
συγκεκριμένης και πραγματικής απειλής ή 
κινδύνου ή στο πλαίσιο συγκεκριμένης 
έρευνας ή δίωξης.

την αντιμετώπιση συγκεκριμένης,
πραγματικής και άμεσης απειλής ή σε 
περίπτωση συγκεκριμένης έρευνας ή 
δίωξης.

Or. en

Τροπολογία 386
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά τη λήξη της περιόδου των 30 ημερών 
από τη διαβίβαση των δεδομένων PNR στη 
μονάδα στοιχείων επιβατών που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα 
δεδομένα διατηρούνται στην μονάδα 
στοιχείων επιβατών για μια περαιτέρω 
περίοδο πέντε ετών. Κατά τη διάρκεια 
αυτής της περιόδου, όλα τα πληροφοριακά 
στοιχεία που μπορούν να χρησιμεύσουν 
για την ταυτοποίηση του επιβάτη στον 
οποίον αναφέρονται τα δεδομένα PNR 
είναι καλυμμένα. Αυτά τα 
ανωνυμοποιημένα δεδομένα PNR είναι 
προσιτά μόνο σε περιορισμένο αριθμό 
προσωπικού της μονάδας στοιχείων 
επιβατών που είναι ειδικά 
εξουσιοδοτημένο να προβαίνει σε ανάλυση 
των δεδομένων PNR και να αναπτύσσει 
κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο δ). Η 
πρόσβαση στο σύνολο των δεδομένων 
PNR εγκρίνεται μόνον από τον 
προϊστάμενο της μονάδας στοιχείων 
επιβατών για τους σκοπούς του άρθρου 4 
παράγραφος 2 στοιχείο γ) και όταν μπορεί 
εύλογα να θεωρηθεί ότι η συγκεκριμένη 
πρόσβαση είναι απαραίτητη για τη 
διεξαγωγή έρευνας και την αντιμετώπιση 
συγκεκριμένης και πραγματικής απειλής ή 

Μετά τη λήξη της περιόδου των 30 ημερών 
από τη διαβίβαση των δεδομένων PNR στη 
μονάδα στοιχείων επιβατών που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα 
δεδομένα διατηρούνται στην μονάδα 
στοιχείων επιβατών για μια περαιτέρω 
περίοδο τριών ετών. Κατά τη διάρκεια 
αυτής της περιόδου, όλα τα πληροφοριακά 
στοιχεία που μπορούν να χρησιμεύσουν 
για την ταυτοποίηση του επιβάτη στον 
οποίον αναφέρονται τα δεδομένα PNR 
είναι καλυμμένα. Αυτά τα 
ανωνυμοποιημένα δεδομένα PNR είναι 
προσιτά μόνο σε περιορισμένο αριθμό 
προσωπικού της μονάδας στοιχείων 
επιβατών που είναι ειδικά 
εξουσιοδοτημένο να προβαίνει σε ανάλυση 
των δεδομένων PNR και να αναπτύσσει 
κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο δ). Η 
πρόσβαση στο σύνολο των δεδομένων 
PNR εγκρίνεται μόνον από τον 
προϊστάμενο της μονάδας στοιχείων 
επιβατών για τους σκοπούς του άρθρου 4 
παράγραφος 2 στοιχείο γ) και όταν μπορεί 
εύλογα να θεωρηθεί ότι η συγκεκριμένη 
πρόσβαση είναι απαραίτητη για τη 
διεξαγωγή έρευνας και την αντιμετώπιση 
συγκεκριμένης και πραγματικής απειλής ή 
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κινδύνου ή στο πλαίσιο συγκεκριμένης 
έρευνας ή δίωξης.

κινδύνου ή στο πλαίσιο συγκεκριμένης 
έρευνας ή δίωξης.

Or. en

Τροπολογία 387
Véronique Mathieu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά τη λήξη της περιόδου των 30 
ημερών από τη διαβίβαση των δεδομένων 
PNR στη μονάδα στοιχείων επιβατών που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα 
δεδομένα διατηρούνται στην μονάδα 
στοιχείων επιβατών για μια περαιτέρω 
περίοδο πέντε ετών. Κατά τη διάρκεια 
αυτής της περιόδου, όλα τα πληροφοριακά 
στοιχεία που μπορούν να χρησιμεύσουν 
για την ταυτοποίηση του επιβάτη στον 
οποίον αναφέρονται τα δεδομένα PNR 
είναι καλυμμένα. Αυτά τα 
ανωνυμοποιημένα δεδομένα PNR είναι 
προσιτά μόνο σε περιορισμένο αριθμό 
προσωπικού της μονάδας στοιχείων 
επιβατών που είναι ειδικά 
εξουσιοδοτημένο να προβαίνει σε ανάλυση 
των δεδομένων PNR και να αναπτύσσει 
κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο δ). Η 
πρόσβαση στο σύνολο των δεδομένων 
PNR εγκρίνεται μόνον από τον 
προϊστάμενο της μονάδας στοιχείων 
επιβατών για τους σκοπούς του άρθρου 4 
παράγραφος 2 στοιχείο γ) και όταν μπορεί 
εύλογα να θεωρηθεί ότι η συγκεκριμένη 
πρόσβαση είναι απαραίτητη για τη 
διεξαγωγή έρευνας και την αντιμετώπιση 
συγκεκριμένης και πραγματικής απειλής ή 
κινδύνου ή στο πλαίσιο συγκεκριμένης 
έρευνας ή δίωξης.

Μετά τη λήξη της περιόδου του ενός έτους
από τη διαβίβαση των δεδομένων PNR στη 
μονάδα στοιχείων επιβατών που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα 
δεδομένα διατηρούνται στην μονάδα 
στοιχείων επιβατών για μια περαιτέρω 
περίοδο πέντε ετών. Κατά τη διάρκεια 
αυτής της περιόδου, όλα τα πληροφοριακά 
στοιχεία που μπορούν να χρησιμεύσουν 
για την ταυτοποίηση του επιβάτη στον 
οποίον αναφέρονται τα δεδομένα PNR 
είναι ανωνυμοποιημένα. Αυτά τα 
ανωνυμοποιημένα δεδομένα PNR είναι 
προσιτά μόνο σε περιορισμένο αριθμό 
προσωπικού της μονάδας στοιχείων 
επιβατών που είναι ειδικά 
εξουσιοδοτημένο να προβαίνει σε ανάλυση 
των δεδομένων PNR και να αναπτύσσει 
κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο δ). Η 
πρόσβαση στο σύνολο των δεδομένων 
PNR εγκρίνεται μόνον από περιορισμένο 
αριθμό ατομικώς υποδειχθέντων και 
ειδικώς εξουσιοδοτηθέντων υπευθύνων
της μονάδας στοιχείων επιβατών για τους 
σκοπούς του άρθρου 4 παράγραφος 2 
στοιχείο γ) και όταν μπορεί εύλογα να 
θεωρηθεί ότι η συγκεκριμένη πρόσβαση 
είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας 
και την αντιμετώπιση συγκεκριμένης και 
πραγματικής απειλής ή κινδύνου ή στο 
πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας ή δίωξης.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διευκρινισθεί εκ νέου ότι η κάλυψη αντιστοιχεί στην ανωνυμοποίηση των 
δεδομένων, ώστε να αποφευχθεί οιαδήποτε σύγχυση. Επιπλέον, για να διασφαλισθεί η συνεχής 
λειτουργία των μονάδων στοιχείων επιβατών (7 ημέρες την εβδομάδα και 24 ώρες το 24ωρο), 
είναι αναγκαίο να διευρυνθεί η δυνατότητα πρόσβασης στο σύνολο των καλυμμένων δεδομένων 
PNR ώστε να συμπεριληφθούν και άλλα πρόσωπα, δεδομένου ότι ο προϊστάμενος μιας μονάδας 
μπορεί να μην είναι διαθέσιμος (ασθένεια, άδειες, κ.λπ.).

Τροπολογία 388
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά τη λήξη της περιόδου των 30 ημερών 
από τη διαβίβαση των δεδομένων PNR στη 
μονάδα στοιχείων επιβατών που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα 
δεδομένα διατηρούνται στην μονάδα 
στοιχείων επιβατών για μια περαιτέρω 
περίοδο πέντε ετών. Κατά τη διάρκεια 
αυτής της περιόδου, όλα τα πληροφοριακά 
στοιχεία που μπορούν να χρησιμεύσουν 
για την ταυτοποίηση του επιβάτη στον 
οποίον αναφέρονται τα δεδομένα PNR 
είναι καλυμμένα. Αυτά τα 
ανωνυμοποιημένα δεδομένα PNR είναι 
προσιτά μόνο σε περιορισμένο αριθμό 
προσωπικού της μονάδας στοιχείων 
επιβατών που είναι ειδικά 
εξουσιοδοτημένο να προβαίνει σε ανάλυση 
των δεδομένων PNR και να αναπτύσσει 
κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο δ). Η 
πρόσβαση στο σύνολο των δεδομένων 
PNR εγκρίνεται μόνον από τον 
προϊστάμενο της μονάδας στοιχείων 
επιβατών για τους σκοπούς του άρθρου 4 
παράγραφος 2 στοιχείο γ) και όταν μπορεί 
εύλογα να θεωρηθεί ότι η συγκεκριμένη 
πρόσβαση είναι απαραίτητη για τη 

Μετά τη λήξη της περιόδου των τριών 
ημερών από τη διαβίβαση των δεδομένων 
PNR στη μονάδα στοιχείων επιβατών που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα 
δεδομένα διατηρούνται στην μονάδα 
στοιχείων επιβατών μόνον εάν μπορεί 
εύλογα να θεωρηθεί ότι είναι απαραίτητο 
για τη διεξαγωγή έρευνας και την 
αντιμετώπιση συγκεκριμένης και 
πραγματικής απειλής ή κινδύνου ή στο 
πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας ή δίωξης. 
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η 
οποία δεν υπερβαίνει τον χρόνο που 
απαιτείται για τη διεξαγωγή της έρευνας 
αυτής, όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που 
μπορούν να χρησιμεύσουν για την 
ταυτοποίηση του επιβάτη στον οποίον 
αναφέρονται τα δεδομένα PNR είναι 
καλυμμένα. Αυτά τα ανωνυμοποιημένα 
δεδομένα PNR είναι προσιτά μόνο σε 
περιορισμένο αριθμό προσωπικού της 
μονάδας στοιχείων επιβατών που είναι 
ειδικά εξουσιοδοτημένο να προβαίνει σε 
ανάλυση των δεδομένων PNR. Η 
πρόσβαση στο σύνολο των δεδομένων 
PNR εγκρίνεται μόνον από τον 
προϊστάμενο της μονάδας στοιχείων 
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διεξαγωγή έρευνας και την αντιμετώπιση 
συγκεκριμένης και πραγματικής απειλής 
ή κινδύνου ή στο πλαίσιο συγκεκριμένης 
έρευνας ή δίωξης.

επιβατών για τους σκοπούς του άρθρου 4 
παράγραφος 2 στοιχείο γ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καλυμμένη διατήρηση δεδομένων θα πρέπει να αποφεύγεται.

Τροπολογία 389
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – 2η περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η διεύθυνση και τα στοιχεία 
επικοινωνίας·

– τα στοιχέια επικοινωνίας και η 
διεύθυνση, συμπεριλαμβανομένης της 
διεύθυνσης τιμολόγησης·

Or. ro

Τροπολογία 390
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – 2η περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η διεύθυνση και τα στοιχεία 
επικοινωνίας·

– η διεύθυνση και τα στοιχεία 
επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της 
διεύθυνσης τιμολόγησης· 

Or. en

Τροπολογία 391
Sophia in 't Veld
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα 
τακτικού επιβάτη·

Or. en

Τροπολογία 392
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – 3η περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– γενικές παρατηρήσεις, στο μέτρο που 
περιλαμβάνουν πληροφορίες που μπορούν 
να χρησιμεύσουν για την ταυτοποίηση 
του επιβάτη στον οποίον αναφέρεται ο 
φάκελος PNR· και,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 393
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – 3η περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– γενικές παρατηρήσεις, στο μέτρο που 
περιλαμβάνουν πληροφορίες που μπορούν 
να χρησιμεύσουν για την ταυτοποίηση του 
επιβάτη στον οποίον αναφέρεται ο 
φάκελος PNR·

– το προφίλ «τακτικού επιβάτη» και οι
γενικές παρατηρήσεις, στο μέτρο που 
περιλαμβάνουν πληροφορίες που μπορούν 
να χρησιμεύσουν για την ταυτοποίηση του 
επιβάτη στον οποίον αναφέρεται ο 
φάκελος PNR·

Or. ro
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Τροπολογία 394
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
δεδομένα PNR διαγράφονται μετά τη λήξη 
της περιόδου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2. Η συγκεκριμένη υποχρέωση 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των 
περιπτώσεων διαβίβασης συγκεκριμένων 
δεδομένων PNR σε αρμόδια αρχή, τα 
οποία χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο 
συγκεκριμένων ποινικών ερευνών ή 
διώξεων, οπότε η διατήρηση αυτών των 
δεδομένων από την αρμόδια αρχή διέπεται 
από το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
δεδομένα PNR διαγράφονται μετά τη λήξη 
της περιόδου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1. Η συγκεκριμένη υποχρέωση 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των 
περιπτώσεων διαβίβασης συγκεκριμένων 
δεδομένων PNR σε αρμόδια αρχή, τα 
οποία χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο 
συγκεκριμένων ποινικών ερευνών ή 
ενεργειών δίωξης που στοχεύουν σε ένα 
συγκεκριμένο άτομα ή σε μια 
συγκεκριμένη ομάδα ατόμων, οπότε η 
διατήρηση αυτών των δεδομένων από την 
αρμόδια αρχή διέπεται από το εθνικό 
δίκαιο του κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 395
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
δεδομένα PNR διαγράφονται μετά τη λήξη 
της περιόδου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2. Η συγκεκριμένη υποχρέωση 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των 
περιπτώσεων διαβίβασης συγκεκριμένων 
δεδομένων PNR σε αρμόδια αρχή, τα 
οποία χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο 
συγκεκριμένων ποινικών ερευνών ή 
διώξεων, οπότε η διατήρηση αυτών των 
δεδομένων από την αρμόδια αρχή διέπεται 
από το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους.

3. Η μονάδα στοιχείων επιβατών 
διασφαλίζει ότι τα δεδομένα PNR 
διαγράφονται μετά τη λήξη της περιόδου 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2. Η 
συγκεκριμένη υποχρέωση εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη των περιπτώσεων 
διαβίβασης συγκεκριμένων δεδομένων 
PNR σε αρμόδια αρχή, τα οποία 
χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο 
συγκεκριμένων ποινικών ερευνών ή 
διώξεων, οπότε η διατήρηση αυτών των 
δεδομένων από την αρμόδια αρχή διέπεται 
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από το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους.

Or. de

Τροπολογία 396
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
δεδομένα PNR διαγράφονται μετά τη λήξη 
της περιόδου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2. Η συγκεκριμένη υποχρέωση 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των 
περιπτώσεων διαβίβασης συγκεκριμένων 
δεδομένων PNR σε αρμόδια αρχή, τα 
οποία χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο 
συγκεκριμένων ποινικών ερευνών ή 
διώξεων, οπότε η διατήρηση αυτών των 
δεδομένων από την αρμόδια αρχή διέπεται 
από το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
δεδομένα PNR διαγράφονται μόνιμα μετά 
τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2. Η συγκεκριμένη υποχρέωση 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των 
περιπτώσεων διαβίβασης συγκεκριμένων 
δεδομένων PNR σε αρμόδια αρχή, τα 
οποία χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο 
συγκεκριμένων ποινικών ερευνών ή 
διώξεων, οπότε η διατήρηση αυτών των 
δεδομένων από την αρμόδια αρχή διέπεται 
από το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 397
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το αποτέλεσμα της σύγκρισης που 
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 
στοιχεία α) και β) διατηρείται από τη 
μονάδα στοιχείων επιβατών για όσο 
χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για να 
ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές για την 
ύπαρξη θετικού αποτελέσματος. Στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες, μετά από 
μεμονωμένη επανεξέταση με μη 

4. Το αποτέλεσμα της σύγκρισης που 
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 
στοιχεία α) και β) διατηρείται από τη 
μονάδα στοιχείων επιβατών για όσο 
χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για να 
ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές για την 
ύπαρξη θετικού αποτελέσματος. Στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες, μετά από 
μεμονωμένη επανεξέταση με μη 
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αυτοματοποιημένα μέσα, το αποτέλεσμα 
μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας 
σύγκρισης αποδειχθεί αρνητικό, αυτό 
παραταύτα αποθηκεύεται, προκειμένου να 
αποφευχθούν στο μέλλον «ψευδοθετικές» 
συγκρίσεις, για μέγιστη περίοδο τριών 
ετών, εκτός αν τα σχετικά δεδομένα δεν 
έχουν ακόμη διαγραφεί σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 κατά τη λήξη της περιόδου 
των πέντε ετών, οπότε η καταχώρηση 
διατηρείται μέχρι την διαγραφή των 
βασικών δεδομένων.

αυτοματοποιημένα μέσα, το αποτέλεσμα 
μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας 
σύγκρισης αποδειχθεί αρνητικό, αυτό 
παραταύτα αποθηκεύεται, προκειμένου να 
αποφευχθούν στο μέλλον «ψευδοθετικές» 
συγκρίσεις, για μέγιστη περίοδο ενός 
έτους, εκτός αν τα σχετικά δεδομένα δεν 
έχουν ακόμη διαγραφεί σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 κατά τη λήξη της περιόδου 
των τριών ετών, οπότε η καταχώρηση 
διατηρείται μέχρι την διαγραφή των 
βασικών δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 398
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το αποτέλεσμα της σύγκρισης που 
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 
στοιχεία α) και β) διατηρείται από τη 
μονάδα στοιχείων επιβατών για όσο 
χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για να 
ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές για την 
ύπαρξη θετικού αποτελέσματος. Στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες, μετά από 
μεμονωμένη επανεξέταση με μη 
αυτοματοποιημένα μέσα, το αποτέλεσμα 
μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας 
σύγκρισης αποδειχθεί αρνητικό, αυτό 
παραταύτα αποθηκεύεται, προκειμένου 
να αποφευχθούν στο μέλλον 
«ψευδοθετικές» συγκρίσεις, για μέγιστη 
περίοδο τριών ετών, εκτός αν τα σχετικά
δεδομένα δεν έχουν ακόμη διαγραφεί
σύμφωνα με την παράγραφο 3 κατά τη 
λήξη της περιόδου των πέντε ετών, οπότε 
η καταχώρηση διατηρείται μέχρι την 
διαγραφή των βασικών δεδομένων.

4. Το αποτέλεσμα της σύγκρισης που 
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 
στοιχείο β) διατηρείται από τη μονάδα 
στοιχείων επιβατών για όσο χρονικό 
διάστημα είναι απαραίτητο για να 
ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές για την 
ύπαρξη θετικού αποτελέσματος. Στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες, μετά από 
μεμονωμένη επανεξέταση με μη 
αυτοματοποιημένα μέσα, το αποτέλεσμα 
μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας 
σύγκρισης αποδειχθεί αρνητικό, τα βασικά
δεδομένα διορθώνονται ή διαγράφονται 
από τη σχετική βάση δεδομένων.

Or. en
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Τροπολογία 399
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το αποτέλεσμα της σύγκρισης που 
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 
στοιχεία α) και β) διατηρείται από τη 
μονάδα στοιχείων επιβατών για όσο 
χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για να 
ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές για την 
ύπαρξη θετικού αποτελέσματος. Στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες, μετά από 
μεμονωμένη επανεξέταση με μη 
αυτοματοποιημένα μέσα, το αποτέλεσμα 
μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας 
σύγκρισης αποδειχθεί αρνητικό, αυτό 
παραταύτα αποθηκεύεται, προκειμένου 
να αποφευχθούν στο μέλλον 
«ψευδοθετικές» συγκρίσεις, για μέγιστη 
περίοδο τριών ετών, εκτός αν τα σχετικά 
δεδομένα δεν έχουν ακόμη διαγραφεί 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 κατά τη 
λήξη της περιόδου των πέντε ετών, οπότε 
η καταχώρηση διατηρείται μέχρι την 
διαγραφή των βασικών δεδομένων.

4. Το αποτέλεσμα της σύγκρισης που 
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 
στοιχείο β) διατηρείται από τη μονάδα 
στοιχείων επιβατών για όσο χρονικό 
διάστημα είναι απαραίτητο για να 
ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές για την 
ύπαρξη θετικού αποτελέσματος. Στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες, μετά από 
μεμονωμένη επανεξέταση με μη 
αυτοματοποιημένα μέσα, το αποτέλεσμα 
μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας 
σύγκρισης αποδειχθεί αρνητικό, τα 
δεδομένα διορθώνονται ή διαγράφονται 
από τη βάση δεδομένων το αργότερο έως 
το τέλος της τρίμηνης περιόδου 
διατήρησης.

Or. en

Τροπολογία 400
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το αποτέλεσμα της σύγκρισης που 
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 
στοιχεία α) και β) διατηρείται από τη 
μονάδα στοιχείων επιβατών για όσο 

4. Το αποτέλεσμα της σύγκρισης που 
αναφέρεται στο άρθρο 4, παράγραφος 2,
στοιχείο α) διατηρείται από τη μονάδα 
στοιχείων επιβατών για όσο χρονικό 
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χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για να 
ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές για την 
ύπαρξη θετικού αποτελέσματος. Στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες, μετά από 
μεμονωμένη επανεξέταση με μη 
αυτοματοποιημένα μέσα, το αποτέλεσμα 
μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας
σύγκρισης αποδειχθεί αρνητικό, αυτό 
παραταύτα αποθηκεύεται, προκειμένου να 
αποφευχθούν στο μέλλον «ψευδοθετικές» 
συγκρίσεις, για μέγιστη περίοδο τριών 
ετών, εκτός αν τα σχετικά δεδομένα δεν 
έχουν ακόμη διαγραφεί σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 κατά τη λήξη της περιόδου 
των πέντε ετών, οπότε η καταχώρηση 
διατηρείται μέχρι την διαγραφή των 
βασικών δεδομένων.

διάστημα είναι απαραίτητο για να 
ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές για την 
ύπαρξη θετικού αποτελέσματος. Στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες, μετά από 
μεμονωμένη επανεξέταση με μη 
αυτοματοποιημένα μέσα, το αποτέλεσμα 
μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας 
σύγκρισης αποδειχθεί αρνητικό, αυτό 
παραταύτα αποθηκεύεται, προκειμένου να 
αποφευχθούν στο μέλλον «ψευδοθετικές» 
συγκρίσεις, για μέγιστη περίοδο τριών 
ετών, εκτός αν τα σχετικά δεδομένα δεν 
έχουν ακόμη διαγραφεί σύμφωνα με την 
παράγραφο 3, οπότε η καταχώρηση 
διατηρείται μέχρι την διαγραφή των 
βασικών δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 401
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10 διαγράφεται
Κυρώσεις εις βάρος των αερομεταφορέων
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, σύμφωνα 
με την εθνική νομοθεσία τους, ότι 
επιβάλλονται αποτρεπτικές, 
αποτελεσματικές και αναλογικές 
κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματικών κυρώσεων, εις βάρος 
αερομεταφορέων οι οποίοι δεν 
διαβιβάζουν τα δεδομένα που 
απαιτούνται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας, στο βαθμό που τα έχουν ήδη 
συλλέξει, ή δεν τα διαβιβάζουν με τον 
απαιτούμενο μορφότυπο ή παραβαίνουν 
με οποιοδήποτε άλλο τρόπο τις εθνικές 
διατάξεις που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα 
με την παρούσα οδηγία.
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Or. en

Τροπολογία 402
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, σύμφωνα με 
την εθνική νομοθεσία τους, ότι 
επιβάλλονται αποτρεπτικές, 
αποτελεσματικές και αναλογικές κυρώσεις,
συμπεριλαμβανομένων των χρηματικών 
κυρώσεων, εις βάρος αερομεταφορέων οι 
οποίοι δεν διαβιβάζουν τα δεδομένα που 
απαιτούνται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας, στο βαθμό που τα έχουν ήδη 
συλλέξει, ή δεν τα διαβιβάζουν με τον 
απαιτούμενο μορφότυπο ή παραβαίνουν με 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο τις εθνικές 
διατάξεις που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, σύμφωνα με 
την εθνική νομοθεσία τους, ότι 
επιβάλλονται αποτρεπτικές, 
αποτελεσματικές και αναλογικές κυρώσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των χρηματικών 
κυρώσεων, εις βάρος αερομεταφορέων οι 
οποίοι δεν διαβιβάζουν τα δεδομένα που 
απαιτούνται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας, στο βαθμό που τα έχουν ήδη 
συλλέξει, ή δεν τα διαβιβάζουν με τον 
απαιτούμενο μορφότυπο που ορίζουν οι 
κατευθυντήριες γραμμές του Διεθνούς 
Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας για τα 
PNR ή παραβαίνουν με οποιοδήποτε άλλο 
τρόπο τις εθνικές διατάξεις που έχουν 
θεσπιστεί σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία. Οι αερομεταφορείς δεν 
υφίστανται κυρώσεις σε περίπτωση που 
οι αρχές μίας τρίτης χώρας δεν τους 
επιτρέπουν να διαβιβάσουν δεδομένα 
PNR.

Or. en

Τροπολογία 403
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10α
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Κυρώσεις εις βάρος των μονάδων 
στοιχείων επιβατών

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, σύμφωνα 
με το εθνικό τους δίκαιο, ότι 
επιβάλλονται αποτρεπτικές, 
αποτελεσματικές και αναλογικές 
κυρώσεις εις βάρος των μονάδων 
στοιχείων επιβατών οι οποίες δεν 
συγκεντρώνουν, χρησιμοποιούν ή 
διαβιβάζουν δεδομένα σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 404
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11 διαγράφεται
Προστασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα
1. Κάθε κράτος μέλος φροντίζει ώστε, σε 
σχέση με οιαδήποτε επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας, όλοι οι 
επιβάτες να έχουν το ίδιο δικαίωμα 
πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και 
κλειδώματος των δεδομένων, καθώς και 
το ίδιο δικαίωμα αποζημίωσης και 
δικαστικής προσφυγής με εκείνα που 
έχουν θεσπιστεί δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας τους κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 17, 18, 19 και 20 της απόφασης-
πλαισίου 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 
Εφαρμόζονται κατά συνέπεια οι 
διατάξεις των άρθρων 17, 18, 19 και 20 
της απόφασης-πλαισίου της απόφασης 
2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
2. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι 
διατάξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με το 
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εθνικό δίκαιο κατ’ εφαρμογή των άρθρων 
21 και 22 της απόφασης-πλαισίου 
2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου, που 
αφορούν τον απόρρητο χαρακτήρα της 
επεξεργασίας και την ασφάλεια των 
δεδομένων, εφαρμόζονται εξίσου σε κάθε 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που γίνεται σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.
3. Κάθε επεξεργασία δεδομένων PNR που 
αποκαλύπτει την φυλετική ή εθνοτική 
καταγωγή, τις θρησκευτικές ή 
φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τα πολιτικά 
φρονήματα, τη συμμετοχή σε 
συνδικαλιστική οργάνωση, την 
κατάσταση της υγείας ή το γενετήσιο 
προσανατολισμό ενός ατόμου 
απαγορεύεται. Σε περίπτωση κατά την 
οποία παραλαμβάνονται από τη μονάδα 
στοιχείων επιβατών δεδομένα PNR που 
αποκαλύπτουν τέτοιους είδους 
πληροφορίες, αυτά διαγράφονται αμέσως.
4. Κάθε επεξεργασία δεδομένων PNR από 
τους αερομεταφορείς, κάθε διαβίβαση 
δεδομένων PNR από τις μονάδες 
στοιχείων επιβατών και κάθε αίτηση από 
αρμόδιες αρχές ή από τη μονάδα 
στοιχείων επιβατών άλλων κρατών μελών 
και τρίτων χωρών, ακόμα και αν δεν έγινε 
δεκτή, πρέπει να καταχωρείται ή να 
τεκμηριώνεται από τη μονάδα στοιχείων 
επιβατών και τις αρμόδιες αρχές για τους 
σκοπούς της εξακρίβωσης της 
νομιμότητας της επεξεργασίας 
δεδομένων, του αυτοελέγχου και της 
κατοχύρωσης της ακεραιότητας των 
δεδομένων και της ασφάλειας της 
επεξεργασίας τους, κυρίως από τις 
εθνικές εποπτικές αρχές προστασίας 
δεδομένων. Αυτές οι καταχωρήσεις 
διατηρούνται για περίοδο πέντε ετών 
εκτός αν τα σχετικά δεδομένα δεν έχουν 
ακόμα διαγραφεί, σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 3, μετά την πάροδο αυτών 
των πέντε ετών, οπότε οι καταχωρήσεις 
διατηρούνται μέχρι τη διαγραφή των 
βασικών δεδομένων.
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5. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε οι 
αερομεταφορείς, οι πράκτορές τους ή 
άλλοι πωλητές εισιτηρίων για τη 
μεταφορά επιβατών αεροπορικώς να 
ενημερώνουν τους επιβάτες διεθνών 
πτήσεων κατά τη στιγμή της κράτησης 
μιας πτήσης ή κατά τη στιγμή αγοράς 
εισιτηρίου, με σαφή και ακριβή τρόπο, 
σχετικά με την παροχή δεδομένων PNR 
στη μονάδα στοιχείων επιβατών, τους 
σκοπούς της επεξεργασίας αυτών των 
δεδομένων, την περίοδο διατήρησής 
τους, την πιθανή χρήση τους για την 
πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και 
δίωξη τρομοκρατικών και άλλων 
σοβαρών εγκλημάτων, τη δυνατότητα 
ανταλλαγής τέτοιων δεδομένων και 
σχετικά με τα δικαιώματά τους 
προστασίας δεδομένων, ιδιαίτερα το 
δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε 
εθνική εποπτική αρχή προστασίας 
δεδομένων της επιλογής τους. Αυτές οι 
ίδιες πληροφορίες διατίθενται από τα 
κράτη μέλη στο κοινό.
6. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διαβίβαση 
δεδομένων PNR από τις μονάδες 
στοιχείων επιβατών και τις αρμόδιες 
αρχές σε ιδιώτες εγκατεστημένους στα 
κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες.
7. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα 
μέτρα για να εξασφαλίσουν την πλήρη 
εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας και θεσπίζουν κυρίως 
αποτελεσματικές, ανάλογες και 
αποτρεπτικές κυρώσεις σε περίπτωση 
παράβασης των εθνικών διατάξεων που 
θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 405
Jan Philipp Albrecht
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος φροντίζει ώστε, σε 
σχέση με οιαδήποτε επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας, όλοι οι 
επιβάτες να έχουν το ίδιο δικαίωμα 
πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και 
κλειδώματος των δεδομένων, καθώς και 
το ίδιο δικαίωμα αποζημίωσης και 
δικαστικής προσφυγής με εκείνα που 
έχουν θεσπιστεί δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας τους κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 17, 18, 19 και 20 της απόφασης-
πλαισίου 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
Εφαρμόζονται κατά συνέπεια οι 
διατάξεις των άρθρων 17, 18, 19 και 20 
της απόφασης-πλαισίου της απόφασης 
2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

1. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι 
διατάξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο κατ’ εφαρμογή των άρθρων
21 και 22 της απόφασης-πλαισίου 
2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου, που 
αφορούν τον απόρρητο χαρακτήρα της 
επεξεργασίας και την ασφάλεια των 
δεδομένων, εφαρμόζονται εξίσου σε κάθε 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που γίνεται σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία. Οι αερομεταφορείς 
στους οποίους περιέρχονται τα δεδομένα 
επαφής των επιβατών μέσω ταξιδιωτικού 
πρακτορείου, δεν μπορούν να τα 
χρησιμοποιήσουν για εμπορικούς 
σκοπούς.

Or. en

Τροπολογία 406
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος φροντίζει ώστε, σε 
σχέση με οιαδήποτε επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας, όλοι οι 
επιβάτες να έχουν το ίδιο δικαίωμα 
πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και 
κλειδώματος των δεδομένων, καθώς και το 
ίδιο δικαίωμα αποζημίωσης και δικαστικής 
προσφυγής με εκείνα που έχουν θεσπιστεί 
δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας τους κατ’ 
εφαρμογή των άρθρων 17, 18, 19 και 20 
της απόφασης-πλαισίου 2008/977/ΔΕΥ
του Συμβουλίου. Εφαρμόζονται κατά 

1. Κάθε κράτος μέλος φροντίζει ώστε, σε 
σχέση με οιαδήποτε επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας, όλοι οι 
επιβάτες να έχουν το ίδιο δικαίωμα 
πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και 
κλειδώματος των δεδομένων, καθώς και το 
ίδιο δικαίωμα αποζημίωσης και δικαστικής 
προσφυγής με εκείνα που έχουν θεσπιστεί 
δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας τους κατ’ 
εφαρμογή της οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
xx/xx/201x σχετικά με την προστασία 
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συνέπεια οι διατάξεις των άρθρων 17, 18, 
19 και 20 της απόφασης-πλαισίου της 
απόφασης 2008/977/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου.

των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους 
σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, 
ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών 
κυρώσεων, και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τον σκοπό της πρόληψης, της διερεύνησης, της 
ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, θα πρέπει να εγκριθεί πριν από μια οδηγία της ΕΕ 
για τα δεδομένα PNR.

Τροπολογία 407
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος φροντίζει ώστε, σε 
σχέση με οιαδήποτε επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας, όλοι οι 
επιβάτες να έχουν το ίδιο δικαίωμα 
πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και 
κλειδώματος των δεδομένων, καθώς και το 
ίδιο δικαίωμα αποζημίωσης και δικαστικής 
προσφυγής με εκείνα που έχουν θεσπιστεί 
δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας τους κατ’ 
εφαρμογή των άρθρων 17, 18, 19 και 20 
της απόφασης-πλαισίου 2008/977/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου. Εφαρμόζονται κατά 
συνέπεια οι διατάξεις των άρθρων 17, 18, 
19 και 20 της απόφασης-πλαισίου της 
απόφασης 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

1. Κάθε κράτος μέλος φροντίζει ώστε, σε 
σχέση με οιαδήποτε επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας, όλοι οι 
επιβάτες να έχουν το ίδιο δικαίωμα 
πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και 
κλειδώματος των δεδομένων, καθώς και το 
ίδιο δικαίωμα αποζημίωσης και δικαστικής 
προσφυγής με εκείνα που έχουν θεσπιστεί 
δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας τους κατ’ 
εφαρμογή των άρθρων 17, παράγραφος 1, 
18, 19 και 20 της απόφασης-πλαισίου 
2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 
Εφαρμόζονται κατά συνέπεια οι διατάξεις 
των άρθρων 17, παράγραφος 1, 18, 19 και 
20 της απόφασης-πλαισίου της απόφασης 
2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

Or. en
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Τροπολογία 408
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι 
διατάξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο κατ’ εφαρμογή των άρθρων 
21 και 22 της απόφασης-πλαισίου 
2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου, που 
αφορούν τον απόρρητο χαρακτήρα της 
επεξεργασίας και την ασφάλεια των 
δεδομένων, εφαρμόζονται εξίσου σε κάθε 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που γίνεται σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.

2. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι 
διατάξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της xx/xx/201x για την 
προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες 
αρχές για τον σκοπό της πρόληψης, της 
διερεύνησης, της ανίχνευσης ή της 
δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της 
εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών.

Or. en

Τροπολογία 409
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι 
διατάξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο κατ’ εφαρμογή των άρθρων 
21 και 22 της απόφασης-πλαισίου 
2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου, που 
αφορούν τον απόρρητο χαρακτήρα της 
επεξεργασίας και την ασφάλεια των 
δεδομένων, εφαρμόζονται εξίσου σε κάθε 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που γίνεται σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.

2. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι 
διατάξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο κατ’ εφαρμογή των άρθρων 
21 και 22 της απόφασης-πλαισίου 
2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου, που 
αφορούν τον απόρρητο χαρακτήρα της 
επεξεργασίας και την ασφάλεια των 
δεδομένων, εφαρμόζονται εξίσου σε κάθε 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που γίνεται σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία. Αερομεταφορείς που 
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συγκεντρώνουν στοιχεία επικοινωνίας 
των επιβατών που έχουν κάνει κράτηση 
του εισιτηρίου τους μέσω κάποιου 
ταξιδιωτικού πρακτορείου ή κάποιου 
άλλου ταξιδιωτικού διαμεσολαβητή δεν 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα 
δεδομένα αυτά για σκοπούς εμπορικής 
προώθησης.

Or. de

Τροπολογία 410
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Στις περιπτώσεις στις οποίες οι 
διατάξεις που έχουν εγκριθεί από την 
εθνική νομοθεσία κατά την εφαρμογή της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ παρέχουν στους 
επιβάτες περισσότερα δικαιώματα για 
πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή και 
κλείδωμα των δεδομένων, αποζημίωση, 
δικαστική έννομη προστασία, 
εμπιστευτικό χαρακτήρα της 
επεξεργασίας και ασφάλεια των 
δεδομένων από ό,τι οι διατάξεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, 
τότε εφαρμόζονται αυτές οι διατάξεις.

Or. en

Τροπολογία 411
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Στις περιπτώσεις που οι διατάξεις 
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που έχουν εγκριθεί από την εθνική 
νομοθεσία κατά την εφαρμογή της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ παρέχουν στους 
επιβάτες περισσότερα δικαιώματα για 
πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή και 
κλείδωμα των δεδομένων, αποζημίωση, 
δικαστική έννομη προστασία, 
εμπιστευτικό χαρακτήρα της 
επεξεργασίας και ασφάλεια των 
δεδομένων από ό,τι οι διατάξεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, 
τότε εφαρμόζονται αυτές οι διατάξεις.

Or. en

Τροπολογία 412
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε επεξεργασία δεδομένων PNR που 
αποκαλύπτει την φυλετική ή εθνοτική 
καταγωγή, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές 
πεποιθήσεις, τα πολιτικά φρονήματα, τη 
συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, 
την κατάσταση της υγείας ή το γενετήσιο 
προσανατολισμό ενός ατόμου 
απαγορεύεται. Σε περίπτωση κατά την 
οποία παραλαμβάνονται από τη μονάδα 
στοιχείων επιβατών δεδομένα PNR που 
αποκαλύπτουν τέτοιους είδους 
πληροφορίες, αυτά διαγράφονται αμέσως.

3. Κάθε επεξεργασία δεδομένων PNR που 
αποκαλύπτει το φύλο, τη φυλή, το χρώμα,
την εθνοτική καταγωγή ή την κοινωνική 
προέλευση, τα γενετικά χαρακτηριστικά, 
τη γλώσσα, τις θρησκευτικές ή 
φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τα πολιτικά 
φρονήματα, τη συμμετοχή σε 
συνδικαλιστική οργάνωση, τη συμμετοχή 
σε εθνική μειονότητα, την περιουσία, την 
αναπηρία, την ηλικία, την κατάσταση της 
υγείας ή το γενετήσιο προσανατολισμό 
ενός ατόμου απαγορεύεται, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 21 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση κατά 
την οποία παραλαμβάνονται από τη 
μονάδα στοιχείων επιβατών δεδομένα PNR 
που αποκαλύπτουν τέτοιους είδους 
πληροφορίες, αυτά διαγράφονται αμέσως
και μόνιμα.

Or. en
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Τροπολογία 413
Kinga Göncz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε επεξεργασία δεδομένων PNR που 
αποκαλύπτει την φυλετική ή εθνοτική 
καταγωγή, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές 
πεποιθήσεις, τα πολιτικά φρονήματα, τη 
συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, 
την κατάσταση της υγείας ή το γενετήσιο 
προσανατολισμό ενός ατόμου 
απαγορεύεται. Σε περίπτωση κατά την 
οποία παραλαμβάνονται από τη μονάδα 
στοιχείων επιβατών δεδομένα PNR που 
αποκαλύπτουν τέτοιους είδους 
πληροφορίες, αυτά διαγράφονται αμέσως.

3. Κάθε επεξεργασία δεδομένων PNR που 
αποκαλύπτει την φυλετική ή εθνοτική 
καταγωγή, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές 
πεποιθήσεις, τα πολιτικά φρονήματα, τη 
συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, 
την κατάσταση της υγείας, την αναπηρία ή 
το γενετήσιο προσανατολισμό ενός ατόμου 
απαγορεύεται. Σε περίπτωση κατά την 
οποία παραλαμβάνονται από τη μονάδα 
στοιχείων επιβατών δεδομένα PNR που 
αποκαλύπτουν τέτοιους είδους 
πληροφορίες, αυτά διαγράφονται αμέσως· 
για τους αερομεταφορείς που 
επεξεργάζονται τέτοια δεδομένα ισχύουν 
οι κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
10 της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 414
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κάθε επεξεργασία δεδομένων PNR από 
τους αερομεταφορείς, κάθε διαβίβαση 
δεδομένων PNR από τις μονάδες
στοιχείων επιβατών και κάθε αίτηση από
αρμόδιες αρχές ή από τη μονάδα 
στοιχείων επιβατών άλλων κρατών μελών 
και τρίτων χωρών, ακόμα και αν δεν έγινε 
δεκτή, πρέπει να καταχωρείται ή να 
τεκμηριώνεται από τη μονάδα στοιχείων 

4. Κάθε επεξεργασία δεδομένων PNR από 
τους αερομεταφορείς, κάθε διαβίβαση 
δεδομένων PNR από τη μονάδα στοιχείων 
επιβατών και κάθε αίτηση από αρμόδιες 
αρχές κρατών μελών και τρίτων χωρών, 
ακόμα και αν δεν έγινε δεκτή, πρέπει να 
καταχωρείται ή να τεκμηριώνεται από τη 
μονάδα στοιχείων επιβατών για τους 
σκοπούς της εξακρίβωσης της νομιμότητας 
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επιβατών και τις αρμόδιες αρχές για τους 
σκοπούς της εξακρίβωσης της νομιμότητας 
της επεξεργασίας δεδομένων, του 
αυτοελέγχου και της κατοχύρωσης της 
ακεραιότητας των δεδομένων και της 
ασφάλειας της επεξεργασίας τους, κυρίως 
από τις εθνικές εποπτικές αρχές 
προστασίας δεδομένων. Αυτές οι 
καταχωρήσεις διατηρούνται για περίοδο 
πέντε ετών εκτός αν τα σχετικά δεδομένα 
δεν έχουν ακόμα διαγραφεί, σύμφωνα με 
το άρθρο 9 παράγραφος 3, μετά την 
πάροδο αυτών των πέντε ετών, οπότε οι 
καταχωρήσεις διατηρούνται μέχρι τη 
διαγραφή των βασικών δεδομένων.

της επεξεργασίας δεδομένων, του 
αυτοελέγχου και της κατοχύρωσης της 
ακεραιότητας των δεδομένων και της 
ασφάλειας της επεξεργασίας τους, κυρίως 
από μια εποπτική αρχή υπεύθυνη για την 
προστασία των δεδομένων. Αυτές οι 
καταχωρήσεις διατηρούνται για περίοδο 
πέντε ετών εκτός αν τα σχετικά δεδομένα 
δεν έχουν ακόμα διαγραφεί, σύμφωνα με 
το άρθρο 9 παράγραφος 3, μετά την 
πάροδο αυτών των πέντε ετών, οπότε οι 
καταχωρήσεις διατηρούνται μέχρι τη 
διαγραφή των βασικών δεδομένων.

Or. de

Τροπολογία 415
Ágnes Hankiss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κάθε επεξεργασία δεδομένων PNR από 
τους αερομεταφορείς, κάθε διαβίβαση 
δεδομένων PNR από τις μονάδες στοιχείων 
επιβατών και κάθε αίτηση από αρμόδιες 
αρχές ή από τη μονάδα στοιχείων επιβατών 
άλλων κρατών μελών και τρίτων χωρών, 
ακόμα και αν δεν έγινε δεκτή, πρέπει να 
καταχωρείται ή να τεκμηριώνεται από τη 
μονάδα στοιχείων επιβατών και τις 
αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της 
εξακρίβωσης της νομιμότητας της 
επεξεργασίας δεδομένων, του αυτοελέγχου 
και της κατοχύρωσης της ακεραιότητας 
των δεδομένων και της ασφάλειας της 
επεξεργασίας τους, κυρίως από τις εθνικές 
εποπτικές αρχές προστασίας δεδομένων. 
Αυτές οι καταχωρήσεις διατηρούνται για 
περίοδο πέντε ετών εκτός αν τα σχετικά 
δεδομένα δεν έχουν ακόμα διαγραφεί, 
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3, 

4. Κάθε επεξεργασία δεδομένων PNR από 
τους αερομεταφορείς, κάθε διαβίβαση 
δεδομένων PNR από τις μονάδες στοιχείων 
επιβατών και κάθε αίτηση από αρμόδιες 
αρχές ή από τη μονάδα στοιχείων επιβατών 
άλλων κρατών μελών και τρίτων χωρών, 
ακόμα και αν δεν έγινε δεκτή, πρέπει να 
καταχωρείται ή να τεκμηριώνεται από τη 
μονάδα στοιχείων επιβατών και τις 
αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της 
εξακρίβωσης της νομιμότητας της 
επεξεργασίας δεδομένων, του αυτοελέγχου 
και της κατοχύρωσης της ακεραιότητας 
των δεδομένων και της ασφάλειας της 
επεξεργασίας τους, κυρίως από τις εθνικές 
εποπτικές αρχές προστασίας δεδομένων. 
Αυτές οι καταχωρήσεις διατηρούνται για 
περίοδο πέντε ετών εκτός αν τα σχετικά 
δεδομένα δεν έχουν ακόμα διαγραφεί, 
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3, 
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μετά την πάροδο αυτών των πέντε ετών, 
οπότε οι καταχωρήσεις διατηρούνται μέχρι 
τη διαγραφή των βασικών δεδομένων.

μετά την πάροδο αυτών των πέντε ετών, 
οπότε οι καταχωρήσεις διατηρούνται μέχρι 
τη διαγραφή των βασικών δεδομένων. Τα 
πρόσωπα που διενεργούν ελέγχους 
ασφαλείας και που έχουν πρόσβαση σε 
δεδομένα PNR και τα αναλύουν, ενώ 
παράλληλα διατηρούν τις καταχωρήσεις, 
πρέπει να κατέχουν την υψηλότερη 
πιστοποίηση ασφαλείας: πρέπει να 
υπόκεινται σε ελέγχους και να λαμβάνουν 
κατάρτιση ασφαλείας. Κάθε πρόσωπο 
πρέπει να έχει ένα προφίλ το οποίο να 
καθορίζει και να περιορίζει τα δεδομένα 
στα οποία επιτρέπεται η πρόσβασή του, 
σύμφωνα με τη φύση της εργασίας του, 
τον ρόλο και τις αρμοδιότητές του.

Or. hu

Τροπολογία 416
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Για την προστασία όλων των 
δεδομένων πρέπει να χρησιμοποιούνται 
ιδιαίτερα υψηλά πρότυπα ασφάλειας που 
να προσανατολίζονται στις τελευταίες 
εξελίξεις που έχουν προκύψει από 
συζητήσεις εμπειρογνωμόνων με θέμα 
την προστασία των δεδομένων και τα 
οποία θα πρέπει να επικαιροποιούνται 
συνεχώς προκειμένου να 
συμπεριλαμβάνουν νέες γνώσεις και 
απόψεις. Κατά τη λήψη αποφάσεων 
σχετικά με τα εφαρμοστέα πρότυπα 
ασφάλειας πρέπει να δίδεται 
δευτερεύουσα σημασία στην εξέταση των 
οικονομικών πτυχών.
Συγκεκριμένα θα πρέπει να εφαρμόζεται 
διαδικασία κρυπτογράφησης σύμφωνης 
με τις τελευταίες εξελίξεις της 
τεχνολογίας και με την οποία θα πρέπει 
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να:
– διασφαλίζεται ότι τα συστήματα 
επεξεργασίας δεδομένων δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από μη 
εξουσιοδοτημένα άτομα,
– διασφαλίζεται ότι οι εξουσιοδοτημένοι 
χρήστες ενός συστήματος επεξεργασίας 
δεδομένων δεν έχουν πρόσβαση σε 
δεδομένα άλλα από εκείνα που 
αντιστοιχούν στο δικαίωμα πρόσβασής 
τους, και ότι δεν μπορεί να γίνει 
ανάγνωση, αντιγραφή, τροποποίηση ή 
διαγραφή προσωπικών δεδομένων χωρίς 
εξουσιοδότηση, κατά την επεξεργασία ή 
χρήση τους και μετά από τη διατήρησή 
τους,
– διασφαλίζεται ότι δεν μπορεί να γίνεται 
ανάγνωση, αντιγραφή, τροποποίηση ή 
διαγραφή των προσωπικών δεδομένων 
χωρίς εξουσιοδότηση κατά την 
ηλεκτρονική διαβίβαση τους ή κατά τη 
μεταφορά ή αποθήκευση τους σε κάποιον 
φορέα μνήμης, και να εξασφαλίζεται ότι 
είναι δυνατόν να ελέγχεται και να 
προσδιορίζεται σε ποια σημεία 
προβλέπεται η διαβίβαση προσωπικών 
δεδομένων από τις αρχές διαβίβασης 
δεδομένων.
Πρέπει να διασφαλίζεται η δυνατότητα 
να ελεγχθεί και να προσδιοριστεί εκ των 
υστέρων εάν και από ποιον έχουν 
εισαχθεί, τροποποιηθεί ή διαγραφεί 
προσωπικά δεδομένα από τα συστήματα 
επεξεργασίας δεδομένων.
Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η 
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που 
γίνεται κατόπιν ανάθεσης, μπορεί να 
πραγματοποιείται αποκλειστικά σύμφωνα 
με τις οδηγίες του αναθέτοντος φορέα.
Πρέπει να διασφαλίζεται η προστασία 
των προσωπικών δεδομένων από 
ακούσια καταστροφή ή απώλεια.
Πρέπει να διασφαλίζεται η δυνατότητα 
χωριστής επεξεργασίας δεδομένων που 
έχουν συγκεντρωθεί για διαφορετικούς 
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σκοπούς.

Or. en

Τροπολογία 417
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Για την προστασία όλων των 
δεδομένων πρέπει να χρησιμοποιούνται 
ιδιαίτερα εξελιγμένη τεχνολογία που να 
προσανατολίζεται στις τελευταίες 
εξελίξεις που έχουν προκύψει από 
συζητήσεις εμπειρογνωμόνων με θέμα 
την προστασία των δεδομένων και η 
οποία θα πρέπει να επικαιροποιείται 
συνεχώς προκειμένου να 
συμπεριλαμβάνει νέες γνώσεις και 
απόψεις.
Συγκεκριμένα θα πρέπει να εφαρμόζεται 
διαδικασία κρυπτογράφησης σύμφωνης 
με τις τελευταίες εξελίξεις της 
τεχνολογίας και με την οποία θα πρέπει 
να:
– διασφαλίζεται ότι τα συστήματα 
επεξεργασίας δεδομένων δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από μη 
εξουσιοδοτημένα άτομα,
– διασφαλίζεται ότι οι εξουσιοδοτημένοι 
χρήστες ενός συστήματος επεξεργασίας 
δεδομένων δεν έχουν πρόσβαση σε 
δεδομένα άλλα από εκείνα που 
αντιστοιχούν στο δικαίωμα πρόσβασής 
τους, και ότι δεν μπορεί να γίνει 
ανάγνωση, αντιγραφή, τροποποίηση ή 
διαγραφή προσωπικών δεδομένων χωρίς 
εξουσιοδότηση, κατά την επεξεργασία ή 
χρήση τους,
– διασφαλίζεται ότι δεν μπορεί να γίνεται 
ανάγνωση, αντιγραφή ή τροποποίηση των 
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προσωπικών δεδομένων χωρίς 
εξουσιοδότηση κατά την ηλεκτρονική 
διαβίβαση τους ή κατά τη μεταφορά ή 
αποθήκευση τους σε κάποιον φορέα 
μνήμης, και να εξασφαλίζεται ότι είναι 
δυνατόν να ελέγχεται και να 
προσδιορίζεται σε ποια σημεία 
προβλέπεται η διαβίβαση προσωπικών 
δεδομένων από τις αρχές διαβίβασης 
δεδομένων.
Πρέπει να διασφαλίζεται η δυνατότητα 
να ελεγχθεί και να προσδιοριστεί εκ των 
υστέρων εάν και από ποιον έχει γίνει 
πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα.
Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η 
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που 
γίνεται κατόπιν ανάθεσης, μπορεί να 
πραγματοποιείται αποκλειστικά σύμφωνα 
με τις οδηγίες του αναθέτοντος φορέα.

Or. en

Τροπολογία 418
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε οι 
αερομεταφορείς, οι πράκτορές τους ή 
άλλοι πωλητές εισιτηρίων για τη μεταφορά 
επιβατών αεροπορικώς να ενημερώνουν 
τους επιβάτες διεθνών πτήσεων κατά τη 
στιγμή της κράτησης μιας πτήσης ή κατά 
τη στιγμή αγοράς εισιτηρίου, με σαφή και 
ακριβή τρόπο, σχετικά με την παροχή 
δεδομένων PNR στη μονάδα στοιχείων 
επιβατών, τους σκοπούς της επεξεργασίας 
αυτών των δεδομένων, την περίοδο 
διατήρησής τους, την πιθανή χρήση τους 
για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση 
και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων 
σοβαρών εγκλημάτων, τη δυνατότητα 

5. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε οι 
αερομεταφορείς, οι πράκτορές τους ή 
άλλοι πωλητές εισιτηρίων για τη μεταφορά 
επιβατών αεροπορικώς να ενημερώνουν 
τους επιβάτες διεθνών πτήσεων κατά τη 
στιγμή της κράτησης μιας πτήσης ή κατά 
τη στιγμή αγοράς εισιτηρίου, με σαφή και 
ακριβή τρόπο, σχετικά με την παροχή 
δεδομένων PNR στις μονάδες στοιχείων 
επιβατών, τους σκοπούς της επεξεργασίας 
αυτών των δεδομένων, την περίοδο 
διατήρησής τους, την πιθανή χρήση τους 
για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση 
και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων 
σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων, τη 
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ανταλλαγής τέτοιων δεδομένων και 
σχετικά με τα δικαιώματά τους προστασίας 
δεδομένων, ιδιαίτερα το δικαίωμα 
υποβολής καταγγελίας σε εθνική εποπτική 
αρχή προστασίας δεδομένων της επιλογής 
τους. Αυτές οι ίδιες πληροφορίες 
διατίθενται από τα κράτη μέλη στο κοινό.

δυνατότητα ανταλλαγής τέτοιων 
δεδομένων και σχετικά με τα δικαιώματά 
τους προστασίας δεδομένων, όπως το 
δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, 
διαγραφής και κλειδώματος των 
δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα
υποβολής καταγγελίας σε εθνική εποπτική 
αρχή προστασίας δεδομένων της επιλογής 
τους. Αυτές οι ίδιες πληροφορίες 
διατίθενται από τα κράτη μέλη στο κοινό.

Or. en

Τροπολογία 419
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε οι 
αερομεταφορείς, οι πράκτορές τους ή 
άλλοι πωλητές εισιτηρίων για τη μεταφορά 
επιβατών αεροπορικώς να ενημερώνουν 
τους επιβάτες διεθνών πτήσεων κατά τη 
στιγμή της κράτησης μιας πτήσης ή κατά 
τη στιγμή αγοράς εισιτηρίου, με σαφή και 
ακριβή τρόπο, σχετικά με την παροχή 
δεδομένων PNR στη μονάδα στοιχείων 
επιβατών, τους σκοπούς της επεξεργασίας 
αυτών των δεδομένων, την περίοδο 
διατήρησής τους, την πιθανή χρήση τους 
για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση 
και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων 
σοβαρών εγκλημάτων, τη δυνατότητα 
ανταλλαγής τέτοιων δεδομένων και 
σχετικά με τα δικαιώματά τους προστασίας 
δεδομένων, ιδιαίτερα το δικαίωμα 
υποβολής καταγγελίας σε εθνική εποπτική 
αρχή προστασίας δεδομένων της επιλογής 
τους. Αυτές οι ίδιες πληροφορίες 
διατίθενται από τα κράτη μέλη στο κοινό.

5. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε οι 
αερομεταφορείς, οι πράκτορές τους ή 
άλλοι πωλητές εισιτηρίων για τη μεταφορά 
επιβατών αεροπορικώς να ενημερώνουν 
τους επιβάτες διεθνών πτήσεων κατά τη 
στιγμή της κράτησης μιας πτήσης ή κατά 
τη στιγμή αγοράς εισιτηρίου, με σαφή και 
ακριβή τρόπο, σχετικά με την παροχή 
δεδομένων PNR στη μονάδα στοιχείων 
επιβατών, τους σκοπούς της επεξεργασίας 
αυτών των δεδομένων, την περίοδο 
διατήρησής τους, την πιθανή χρήση τους 
για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση 
και δίωξη τρομοκρατικών εγκλημάτων, 
την επεξεργασία τους σύμφωνα με 
προκαθορισμένα κριτήρια που ορίζουν οι 
αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 5, τη δυνατότητα ανταλλαγής 
τέτοιων δεδομένων και σχετικά με τα 
δικαιώματά τους προστασίας δεδομένων, 
ιδιαίτερα το δικαίωμα υποβολής 
καταγγελίας σε εθνική εποπτική αρχή 
προστασίας δεδομένων της επιλογής τους. 
Αυτές οι ίδιες πληροφορίες διατίθενται από 
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τα κράτη μέλη στο κοινό.

Or. en

Τροπολογία 420
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε οι 
αερομεταφορείς, οι πράκτορές τους ή
άλλοι πωλητές εισιτηρίων για τη 
μεταφορά επιβατών αεροπορικώς να 
ενημερώνουν τους επιβάτες διεθνών 
πτήσεων κατά τη στιγμή της κράτησης 
μιας πτήσης ή κατά τη στιγμή αγοράς 
εισιτηρίου, με σαφή και ακριβή τρόπο, 
σχετικά με την παροχή δεδομένων PNR 
στη μονάδα στοιχείων επιβατών, τους 
σκοπούς της επεξεργασίας αυτών των 
δεδομένων, την περίοδο διατήρησής τους, 
την πιθανή χρήση τους για την πρόληψη, 
ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη 
τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων, τη δυνατότητα ανταλλαγής 
τέτοιων δεδομένων και σχετικά με τα 
δικαιώματά τους προστασίας δεδομένων, 
ιδιαίτερα το δικαίωμα υποβολής 
καταγγελίας σε εθνική εποπτική αρχή 
προστασίας δεδομένων της επιλογής τους. 
Αυτές οι ίδιες πληροφορίες διατίθενται από 
τα κράτη μέλη στο κοινό.

5. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε κατά 
τη στιγμή της κράτησης μιας πτήσης ή 
κατά τη στιγμή αγοράς εισιτηρίου, οι 
επιβάτες διεθνών πτήσεων 
ενημερώνονται με σαφή και ακριβή τρόπο, 
σχετικά με την παροχή δεδομένων PNR 
στις μονάδες στοιχείων επιβατών, τους 
σκοπούς της επεξεργασίας αυτών των 
δεδομένων, την περίοδο διατήρησής τους, 
την πιθανή χρήση τους για την πρόληψη, 
ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη 
τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών 
διεθνικών εγκλημάτων, τη δυνατότητα 
ανταλλαγής τέτοιων δεδομένων και 
σχετικά με τα δικαιώματά τους προστασίας 
δεδομένων, όπως είναι το δικαίωμα 
πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και 
κλειδώματος των δεδομένων, καθώς και 
το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε 
εθνική εποπτική αρχή προστασίας 
δεδομένων της επιλογής τους. Αυτές οι 
ίδιες πληροφορίες διατίθενται από τα 
κράτη μέλη στο κοινό.

Or. en

Τροπολογία 421
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε οι 
αερομεταφορείς, οι πράκτορές τους ή 
άλλοι πωλητές εισιτηρίων για τη μεταφορά 
επιβατών αεροπορικώς να ενημερώνουν 
τους επιβάτες διεθνών πτήσεων κατά τη
στιγμή της κράτησης μιας πτήσης ή κατά 
τη στιγμή αγοράς εισιτηρίου, με σαφή και 
ακριβή τρόπο, σχετικά με την παροχή 
δεδομένων PNR στη μονάδα στοιχείων 
επιβατών, τους σκοπούς της επεξεργασίας 
αυτών των δεδομένων, την περίοδο 
διατήρησής τους, την πιθανή χρήση τους 
για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση 
και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων 
σοβαρών εγκλημάτων, τη δυνατότητα 
ανταλλαγής τέτοιων δεδομένων και 
σχετικά με τα δικαιώματά τους προστασίας 
δεδομένων, ιδιαίτερα το δικαίωμα 
υποβολής καταγγελίας σε εθνική εποπτική 
αρχή προστασίας δεδομένων της επιλογής 
τους. Αυτές οι ίδιες πληροφορίες 
διατίθενται από τα κράτη μέλη στο κοινό.

5. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε οι 
αερομεταφορείς, οι πράκτορές τους ή 
άλλοι πωλητές εισιτηρίων για τη μεταφορά 
επιβατών αεροπορικώς να ενημερώνουν 
τους επιβάτες διεθνών πτήσεων κατά τη 
στιγμή της κράτησης μιας πτήσης ή κατά 
τη στιγμή αγοράς εισιτηρίου, με σαφή και 
ακριβή τρόπο, σχετικά με την παροχή 
δεδομένων PNR στη μονάδα στοιχείων 
επιβατών, τους σκοπούς της επεξεργασίας 
αυτών των δεδομένων, την περίοδο 
διατήρησής τους, τη δυνατότητα 
ανταλλαγής τέτοιων δεδομένων και 
σχετικά με τα δικαιώματά τους προστασίας 
δεδομένων, ιδιαίτερα το δικαίωμα 
υποβολής καταγγελίας σε εθνική εποπτική 
αρχή προστασίας δεδομένων της επιλογής 
τους. Αυτές οι ίδιες πληροφορίες 
διατίθενται από τα κράτη μέλη στο κοινό.

Or. en

Τροπολογία 422
Véronique Mathieu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε οι 
αερομεταφορείς, οι πράκτορές τους ή 
άλλοι πωλητές εισιτηρίων για τη μεταφορά 
επιβατών αεροπορικώς να ενημερώνουν 
τους επιβάτες διεθνών πτήσεων κατά τη 
στιγμή της κράτησης μιας πτήσης ή κατά 
τη στιγμή αγοράς εισιτηρίου, με σαφή και 
ακριβή τρόπο, σχετικά με την παροχή 
δεδομένων PNR στη μονάδα στοιχείων 
επιβατών, τους σκοπούς της επεξεργασίας 

5. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε οι 
αερομεταφορείς, οι πράκτορές τους ή 
άλλοι πωλητές εισιτηρίων για τη μεταφορά 
επιβατών αεροπορικώς να ενημερώνουν 
τους επιβάτες πτήσεων εντός και εκτός 
Ένωσης κατά τη στιγμή της κράτησης 
μιας πτήσης ή κατά τη στιγμή αγοράς 
εισιτηρίου, με σαφή και ακριβή τρόπο, 
σχετικά με την παροχή δεδομένων PNR 
στη μονάδα στοιχείων επιβατών, τους 
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αυτών των δεδομένων, την περίοδο 
διατήρησής τους, την πιθανή χρήση τους 
για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση 
και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων 
σοβαρών εγκλημάτων, τη δυνατότητα 
ανταλλαγής τέτοιων δεδομένων και 
σχετικά με τα δικαιώματά τους προστασίας 
δεδομένων, ιδιαίτερα το δικαίωμα 
υποβολής καταγγελίας σε εθνική εποπτική 
αρχή προστασίας δεδομένων της επιλογής 
τους. Αυτές οι ίδιες πληροφορίες 
διατίθενται από τα κράτη μέλη στο κοινό.

σκοπούς της επεξεργασίας αυτών των 
δεδομένων, την περίοδο διατήρησής τους, 
την πιθανή χρήση τους για την πρόληψη, 
ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη 
τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων, τη δυνατότητα ανταλλαγής 
τέτοιων δεδομένων και σχετικά με τα 
δικαιώματά τους προστασίας δεδομένων, 
ιδιαίτερα το δικαίωμα υποβολής 
καταγγελίας σε εθνική εποπτική αρχή 
προστασίας δεδομένων της επιλογής τους. 
Αυτές οι ίδιες πληροφορίες διατίθενται από 
τα κράτη μέλη στο κοινό.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει ως στόχο να αντλήσει τα συμπεράσματα από τη συμπερίληψη όλων 
των πτήσεων εντός Ένωσης στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Η ορολογία «πτήσεις εντός και 
εκτός Ένωσης» είναι προτιμότερη σε σχέση με την ορολογία «διεθνείς/εσωτερικές πτήσεις» που 
προέρχεται από τον κώδικα συνόρων, που δεν αντιστοιχεί σε μια οδηγία που θα εφαρμοστεί σε 
όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 423
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διαβίβαση 
δεδομένων PNR από τις μονάδες
στοιχείων επιβατών και τις αρμόδιες αρχές 
σε ιδιώτες εγκατεστημένους στα κράτη 
μέλη ή σε τρίτες χώρες.

6. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διαβίβαση 
δεδομένων PNR από τη μονάδα στοιχείων 
επιβατών και τις αρμόδιες αρχές σε ιδιώτες 
εγκατεστημένους στα κράτη μέλη ή σε 
τρίτες χώρες.

Or. de

Τροπολογία 424
Birgit Sippel
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα 
μέτρα για να εξασφαλίσουν την πλήρη 
εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας και θεσπίζουν κυρίως 
αποτελεσματικές, ανάλογες και 
αποτρεπτικές κυρώσεις σε περίπτωση 
παράβασης των εθνικών διατάξεων που 
θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. de

Τροπολογία 425
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12 διαγράφεται
Εθνική εποπτική αρχή

Κάθε κράτος μέλος προβλέπει ότι η 
εθνική εποπτική αρχή που δημιουργείται 
βάσει του άρθρου 25 της απόφασης-
πλαισίου 2008/977/ΔΕΥ είναι εξίσου 
υπεύθυνη για την παροχή συμβουλών και 
τον έλεγχο της εφαρμογής, στο έδαφός 
του των διατάξεων που θεσπίζονται από 
τα κράτη μέλη σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία. Οι άλλες διατάξεις του άρθρου 25 
της απόφασης-πλαισίου 2008/977/ΔΕΥ 
ισχύουν.

Or. en
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Τροπολογία 426
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος προβλέπει ότι η εθνική 
εποπτική αρχή που δημιουργείται βάσει 
του άρθρου 25 της απόφασης-πλαισίου 
2008/977/ΔΕΥ είναι εξίσου υπεύθυνη για 
την παροχή συμβουλών και τον έλεγχο της 
εφαρμογής, στο έδαφός του των διατάξεων 
που θεσπίζονται από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Οι άλλες 
διατάξεις του άρθρου 25 της απόφασης-
πλαισίου 2008/977/ΔΕΥ ισχύουν.

Κάθε κράτος μέλος προβλέπει ότι η εθνική 
εποπτική αρχή που δημιουργείται βάσει 
της οδηγίας [...] τουΕυρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της 
πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή 
δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της 
εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών είναι εξίσου υπεύθυνη για την 
παροχή συμβουλών και τον έλεγχο της 
εφαρμογής, στο έδαφός του των διατάξεων 
που θεσπίζονται από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία..

Or. en

Τροπολογία 427
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με τις οικονομικές 
επιπτώσεις της παρούσας οδηγίας. Η 
έκθεση εστιάζει κυρίως στις δαπάνες που 
επιβαρύνουν τους επιβάτες, τους 
αερομεταφορείς και τους πωλητές 
εισιτηρίων. Κατά περίπτωση, η έκθεση 
συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση 
που στοχεύει στην εναρμόνιση του 
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επιμερισμού της οικονομικής 
επιβάρυνσης ανάμεσα στις δημόσιες 
αρχές και τους αερομεταφορείς στην 
επικράτεια της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 428
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12α
Έως …* η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με τις οικονομικές 
επιπτώσεις της παρούσας οδηγίας. Η 
έκθεση εστιάζει κυρίως στις δαπάνες που 
επιβαρύνουν τους επιβάτες, τους 
αερομεταφορείς και τους πωλητές 
εισιτηρίων. Κατά περίπτωση, η έκθεση 
συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση 
που στοχεύει στην εναρμόνιση του 
επιμερισμού της οικονομικής 
επιβάρυνσης ανάμεσα στις δημόσιες 
αρχές και τους αερομεταφορείς στην 
επικράτεια της Ένωσης.
_____________
* ΕΕ: να εισαχθεί η ημερομηνία: 2 έτη 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το ΄ζητημα του κόστους.

Τροπολογία 429
Alexander Alvaro
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13 διαγράφεται
Κοινά πρωτόκολλα και εγκεκριμένοι 

μορφότυποι δεδομένων
1. Όλες οι διαβιβάσεις δεδομένων PNR 
από τους αερομεταφορείς στις μονάδες 
στοιχείων επιβατών για τους σκοπούς της 
παρούσας οδηγίας γίνεται ηλεκτρονικά ή, 
σε περίπτωση τεχνικής βλάβης, με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο, για 
περίοδο ενός έτους μετά την θέσπιση των 
κοινών πρωτοκόλλων και των 
εγκεκριμένων μορφότυπων δεδομένων 
σύμφωνα με το άρθρο 14.
2. Μετά την πάροδο της περιόδου του 
ενός έτους από την ημερομηνία θέσπισης 
των κοινών πρωτοκόλλων και των 
εγκεκριμένων μορφότυπων δεδομένων, 
όλες οι διαβιβάσεις δεδομένων PNR που 
πραγματοποιούνται από τους 
αερομεταφορείς προς τις μονάδες 
στοιχείων επιβατών για τους σκοπούς της 
παρούσας οδηγίας γίνονται ηλεκτρονικά, 
με τη βοήθεια ασφαλών μεθόδων, 
χρησιμοποιώντας τα αποδεκτά κοινά 
πρωτόκολλα τα οποία είναι ταυτόσημα 
για όλες τις διαβιβάσεις, ώστε να 
κατοχυρώνεται η ασφάλεια των 
δεδομένων κατά τη διάρκεια της 
διαβίβασης και έναν εγκεκριμένο 
μορφότυπο δεδομένων, ώστε να 
εξασφαλίζεται η αναγνωσιμότητα των 
δεδομένων από όλους τους 
ενδιαφερόμενους. Όλοι οι αερομεταφορείς 
είναι υποχρεωμένοι να επιλέγουν και να 
προσδιορίζουν στη μονάδα στοιχείων 
επιβατών το κοινό πρωτόκολλο και τον 
μορφότυπο δεδομένων που προτίθενται 
να χρησιμοποιήσουν για τις διαβιβάσεις 
τους.
3. Η Επιτροπή καταρτίζει τον κατάλογο 
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των κοινά αποδεκτά πρωτοκόλλων και 
των εγκεκριμένων μορφότυπων 
δεδομένων και, ενδεχομένως, τον 
προσαρμόζει σύμφωνα με τη διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 14 
παράγραφος 2.
4. Για όσο χρονικό διάστημα δεν είναι 
διαθέσιμα τα κοινώς αποδεκτά 
πρωτόκολλα και οι εγκεκριμένοι 
μορφότυποι δεδομένων που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2 και 3, συνεχίζει να 
εφαρμόζεται η παράγραφος 1.
5. Κάθε κράτος μέλος φροντίζει ώστε να 
θεσπιστούν τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα 
για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα 
κοινά πρωτόκολλα και οι μορφότυποι 
δεδομένων εντός προθεσμίας ενός έτους 
από την ημερομηνία θέσπισης των 
κοινών πρωτοκόλλων και των 
εγκεκριμένων μορφότυπων δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 430
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όλες οι διαβιβάσεις δεδομένων PNR 
από τους αερομεταφορείς στις μονάδες
στοιχείων επιβατών για τους σκοπούς της 
παρούσας οδηγίας γίνεται ηλεκτρονικά ή, 
σε περίπτωση τεχνικής βλάβης, με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο, για 
περίοδο ενός έτους μετά την θέσπιση των 
κοινών πρωτοκόλλων και των 
εγκεκριμένων μορφότυπων δεδομένων 
σύμφωνα με το άρθρο 14.

1. Όλες οι διαβιβάσεις δεδομένων PNR 
από τους αερομεταφορείς στη μονάδα
στοιχείων επιβατών για τους σκοπούς της 
παρούσας οδηγίας γίνεται ηλεκτρονικά ή, 
σε περίπτωση τεχνικής βλάβης, με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο, για 
περίοδο ενός έτους μετά την θέσπιση των 
κοινών πρωτοκόλλων και των 
εγκεκριμένων μορφότυπων δεδομένων 
σύμφωνα με το άρθρο 14.

Or. de
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Τροπολογία 431
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όλες οι διαβιβάσεις δεδομένων PNR 
από τους αερομεταφορείς στις μονάδες 
στοιχείων επιβατών για τους σκοπούς της 
παρούσας οδηγίας γίνεται ηλεκτρονικά ή, 
σε περίπτωση τεχνικής βλάβης, με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο, για 
περίοδο ενός έτους μετά την θέσπιση των 
κοινών πρωτοκόλλων και των 
εγκεκριμένων μορφότυπων δεδομένων 
σύμφωνα με το άρθρο 14.

1. Όλες οι διαβιβάσεις δεδομένων PNR 
από τους αερομεταφορείς στις μονάδες 
στοιχείων επιβατών για τους σκοπούς της 
παρούσας οδηγίας γίνονται με ασφαλή
ηλεκτρονικά μέσα ή, σε περίπτωση 
τεχνικής βλάβης, με οποιοδήποτε άλλο 
κατάλληλο μέσο, για περίοδο ενός έτους 
μετά την θέσπιση των κοινών 
πρωτοκόλλων και των εγκεκριμένων 
μορφότυπων δεδομένων σύμφωνα με το 
άρθρο 14.

Or. ro

Τροπολογία 432
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μετά την πάροδο της περιόδου του ενός 
έτους από την ημερομηνία θέσπισης των 
κοινών πρωτοκόλλων και των 
εγκεκριμένων μορφότυπων δεδομένων, 
όλες οι διαβιβάσεις δεδομένων PNR που 
πραγματοποιούνται από τους 
αερομεταφορείς προς τις μονάδες
στοιχείων επιβατών για τους σκοπούς της 
παρούσας οδηγίας γίνονται ηλεκτρονικά, 
με τη βοήθεια ασφαλών μεθόδων, 
χρησιμοποιώντας τα αποδεκτά κοινά 
πρωτόκολλα τα οποία είναι ταυτόσημα για 
όλες τις διαβιβάσεις, ώστε να 
κατοχυρώνεται η ασφάλεια των δεδομένων 
κατά τη διάρκεια της διαβίβασης και έναν 
εγκεκριμένο μορφότυπο δεδομένων, ώστε 
να εξασφαλίζεται η αναγνωσιμότητα των 

2. Μετά την πάροδο της περιόδου του ενός 
έτους από την ημερομηνία θέσπισης των 
κοινών πρωτοκόλλων και των 
εγκεκριμένων μορφότυπων δεδομένων, 
όλες οι διαβιβάσεις δεδομένων PNR που 
πραγματοποιούνται από τους 
αερομεταφορείς προς τη μονάδα στοιχείων 
επιβατών για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας γίνονται ηλεκτρονικά, με τη 
βοήθεια ασφαλών μεθόδων, 
χρησιμοποιώντας τα αποδεκτά κοινά 
πρωτόκολλα τα οποία είναι ταυτόσημα για 
όλες τις διαβιβάσεις, ώστε να 
κατοχυρώνεται η ασφάλεια των δεδομένων 
κατά τη διάρκεια της διαβίβασης και έναν 
εγκεκριμένο μορφότυπο δεδομένων, ώστε 
να εξασφαλίζεται η αναγνωσιμότητα των 
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δεδομένων από όλους τους 
ενδιαφερόμενους. Όλοι οι αερομεταφορείς 
είναι υποχρεωμένοι να επιλέγουν και να 
προσδιορίζουν στη μονάδα στοιχείων 
επιβατών το κοινό πρωτόκολλο και τον 
μορφότυπο δεδομένων που προτίθενται να 
χρησιμοποιήσουν για τις διαβιβάσεις τους.

δεδομένων από όλους τους 
ενδιαφερόμενους. Όλοι οι αερομεταφορείς 
είναι υποχρεωμένοι να επιλέγουν και να 
προσδιορίζουν στη μονάδα στοιχείων 
επιβατών το κοινό πρωτόκολλο και τον 
μορφότυπο δεδομένων που προτίθενται να 
χρησιμοποιήσουν για τις διαβιβάσεις τους.

Or. de

Τροπολογία 433
Véronique Mathieu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κάθε κράτος μέλος φροντίζει ώστε να 
θεσπιστούν τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα 
για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα 
κοινά πρωτόκολλα και οι μορφότυποι 
δεδομένων εντός προθεσμίας ενός έτους 
από την ημερομηνία θέσπισης των κοινών 
πρωτοκόλλων και των εγκεκριμένων 
μορφότυπων δεδομένων.

5. Κάθε κράτος μέλος φροντίζει ώστε να 
θεσπιστούν τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα 
για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα 
κοινά πρωτόκολλα και οι μορφότυποι 
δεδομένων εντός προθεσμίας ενός έτους 
από την ημερομηνία θέσπισης των κοινών 
πρωτοκόλλων και των εγκεκριμένων 
μορφότυπων δεδομένων λαμβάνοντας 
υπόψη τις κατυεθυντήριες γραμμές του 
Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής 
Αεροπορίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλισθεί κάποιος βαθμός συνεκτικότητας με τα διεθνή πρότυπα, είναι 
σημαντικό να διευκρινισθεί ότι τα πρωτόκολλα και οι μορφότυποι που θα χρησιμοποιούνται θα 
λαμβάνουν υπόψη τις αναγνωρισμένες σε διεθνές επίπεδο συστάσεις.

Τροπολογία 434
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14 διαγράφεται
Διαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από μία 
επιτροπή (εφεξής «επιτροπή»). Πρόκειται 
για μια επιτροπή κατά την έννοια του 
κανονισμού […/2011/ΕΕ] της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011.
2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της 
παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το 
άρθρο 4 του κανονισμού […/2011/EΕ] 
της 16ης Φεβρουαρίου 2011.

Or. en

Τροπολογία 435
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15 διαγράφεται
Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία 
το αργότερο δύο έτη μετά την έναρξη 
ισχύος της. Ανακοινώνουν αμέσως στην 
Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων καθώς και έναν πίνακα 
αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των 
διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από 
τα κράτη μέλη, παραπέμπουν στην 
παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από 
παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη 
δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς 
διατάξεις για την παραπομπή αυτή 
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καθορίζονται από τα κράτη μέλη.
2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην 
Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών 
διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες 
θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από 
την παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 436
Manfred Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το 
αργότερο δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος 
της. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή 
το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς 
και έναν πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ 
αυτών των διατάξεων και της παρούσας 
οδηγίας.

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το 
αργότερο δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος 
της. Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν τα 
δεδομένα PNR, για τους σκοπούς που 
προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχεία (α) και (β) για πρώτη φορά μετά 
από αυτήν την χρονική περίοδο, θέτουν 
σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις το 
αργότερο μέχρι τη στιγμή της πρώτης 
χρήσης. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν 
αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν 
λόγω διατάξεων καθώς και έναν πίνακα 
αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των διατάξεων 
και της παρούσας οδηγίας.

Or. de

Τροπολογία 437
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16 διαγράφεται
Μεταβατικές διατάξεις

Κατά την ημερομηνία που προβλέπεται 
στο άρθρο 15, παράγραφος 1, δηλαδή δύο 
έτη μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι συλλέγονται δεδομένα 
PNR τουλάχιστον για το 30% όλων των 
πτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1. Εντός προθεσμίας δύο 
ετών από την προβλεπόμενη στο άρθρο 
15 ημερομηνία, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι συλλέγονται δεδομένα 
PNR τουλάχιστον για το 60 % του 
συνόλου των πτήσεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1. Τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι, τέσσερα έτη μετά 
την ημερομηνία που αναφέρεται στο 
άρθρο 15, συλλέγονται δεδομένα PNR για 
το σύνολο των πτήσεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 438
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μεταβατικές διατάξεις διαγράφεται
Κατά την ημερομηνία που προβλέπεται 
στο άρθρο 15, παράγραφος 1, δηλαδή δύο 
έτη μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι συλλέγονται δεδομένα 
PNR τουλάχιστον για το 30% όλων των 
πτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1. Εντός προθεσμίας δύο 
ετών από την προβλεπόμενη στο άρθρο 
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15 ημερομηνία, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι συλλέγονται δεδομένα 
PNR τουλάχιστον για το 60 % του 
συνόλου των πτήσεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1. Τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι, τέσσερα έτη μετά 
την ημερομηνία που αναφέρεται στο 
άρθρο 15, συλλέγονται δεδομένα PNR για 
το σύνολο των πτήσεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 439
Manfred Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την ημερομηνία που προβλέπεται
στο άρθρο 15, παράγραφος 1, δηλαδή δύο 
έτη μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι συλλέγονται δεδομένα 
PNR τουλάχιστον για το 30% όλων των 
πτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1. Εντός προθεσμίας δύο ετών 
από την προβλεπόμενη στο άρθρο 15
ημερομηνία, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
ότι συλλέγονται δεδομένα PNR 
τουλάχιστον για το 60 % του συνόλου των 
πτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1. Τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι, τέσσερα έτη μετά την 
ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 15, 
συλλέγονται δεδομένα PNR για το σύνολο 
των πτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 
6 παράγραφος 1.

Κατά τις ημερομηνίες που προβλέπονται
στο άρθρο 15, παράγραφος 1 τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι συλλέγονται 
δεδομένα PNR τουλάχιστον για το 30% 
όλων των πτήσεων που αναφέρονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1. Εντός προθεσμίας 
δύο ετών από τις προβλεπόμενες στο 
άρθρο 15 ημερομηνίες, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι συλλέγονται δεδομένα 
PNR τουλάχιστον για το 60 % του 
συνόλου των πτήσεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1. Τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι, τέσσερα έτη μετά τις 
ημερομηνίες που αναφέρεται στο άρθρο 
15, συλλέγονται δεδομένα PNR για το 
σύνολο των πτήσεων που αναφέρονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1.

Or. de
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Τροπολογία 440
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17 διαγράφεται
Επανεξέταση

Βάσει των πληροφοριών που παρέχονται 
από τα κράτη μέλη, η Επιτροπή:
α) επανεξετάζει τη σκοπιμότητα και την 
ανάγκη να συμπεριληφθούν οι εσωτερικές 
πτήσεις στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, με βάση την 
αποκτηθείσα πείρα από εκείνα τα κράτη 
μέλη που συλλέγουν δεδομένα PNR 
σχετικά με εσωτερικές πτήσεις. Η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο εντός δύο ετών από την 
αναφερόμενη στο άρθρο 15 παράγραφος 
1 ημερομηνία·
β) προβαίνει σε επανεξέταση της 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και 
υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός 
τεσσάρων ετών από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο άρθρο 15, παράγραφος 1. 
Αυτή η επανεξέταση καλύπτει όλα τα 
στοιχεία της παρούσας οδηγίας και δίνει 
ιδιαίτερη προσοχή στη συμμόρφωση με 
το επίπεδο προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, τη διάρκεια 
διατήρησης των δεδομένων και την 
ποιότητα των αξιολογήσεων. 
Περιλαμβάνει επίσης στατιστικές που 
συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 18.

Or. en

Τροπολογία 441
Sophia in 't Veld
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επανεξετάζει τη σκοπιμότητα και την 
ανάγκη να συμπεριληφθούν οι εσωτερικές 
πτήσεις στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, με βάση την 
αποκτηθείσα πείρα από εκείνα τα κράτη 
μέλη που συλλέγουν δεδομένα PNR 
σχετικά με εσωτερικές πτήσεις. Η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο εντός δύο ετών από την 
αναφερόμενη στο άρθρο 15 παράγραφος 
1 ημερομηνία·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να περιορίζεται μόνον στις στοχευμένες 
διεθνείς πτήσεις.

Τροπολογία 442
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επανεξετάζει τη σκοπιμότητα και την 
ανάγκη να συμπεριληφθούν οι εσωτερικές 
πτήσεις στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, με βάση την 
αποκτηθείσα πείρα από εκείνα τα κράτη 
μέλη που συλλέγουν δεδομένα PNR 
σχετικά με εσωτερικές πτήσεις. Η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο εντός δύο ετών από την 
αναφερόμενη στο άρθρο 15 παράγραφος 
1 ημερομηνία·

διαγράφεται
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Τροπολογία 443
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επανεξετάζει τη σκοπιμότητα και την 
ανάγκη να συμπεριληφθούν οι εσωτερικές 
πτήσεις στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, με βάση την 
αποκτηθείσα πείρα από εκείνα τα κράτη 
μέλη που συλλέγουν δεδομένα PNR 
σχετικά με εσωτερικές πτήσεις. Η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο εντός δύο ετών από την 
αναφερόμενη στο άρθρο 15 παράγραφος 
1 ημερομηνία·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 444
Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επανεξετάζει τη σκοπιμότητα και την 
ανάγκη να συμπεριληφθούν οι εσωτερικές 
πτήσεις στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, με βάση την 
αποκτηθείσα πείρα από εκείνα τα κράτη 
μέλη που συλλέγουν δεδομένα PNR
σχετικά με εσωτερικές πτήσεις. Η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
εντός δύο ετών από την αναφερόμενη στο 
άρθρο 15 παράγραφος 1 ημερομηνία·

α) επανεξετάζει τη σκοπιμότητα και την 
ανάγκη του πεδίου εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, με βάση την 
αποκτηθείσα πείρα από εκείνα τα κράτη 
μέλη που συλλέγουν δεδομένα PNR. Η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
εντός δύο ετών από την αναφερόμενη στο 
άρθρο 15 παράγραφος 1 ημερομηνία·
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Τροπολογία 445
Carmen Romero López

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επανεξετάζει τη σκοπιμότητα και την 
ανάγκη να συμπεριληφθούν οι εσωτερικές 
πτήσεις στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, με βάση την 
αποκτηθείσα πείρα από εκείνα τα κράτη 
μέλη που συλλέγουν δεδομένα PNR 
σχετικά με εσωτερικές πτήσεις. Η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
εντός δύο ετών από την αναφερόμενη στο 
άρθρο 15 παράγραφος 1 ημερομηνία·

α) επανεξετάζει τη σκοπιμότητα και την 
ανάγκη να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής 
της παρούσας οδηγίας, με βάση την 
αποκτηθείσα πείρα και τα αποτελέσματα 
που επιτεύχθηκαν από τα κράτη μέλη ως 
προς τη συλλογή δεδομένων PNR και υπό 
το φως αξιολόγησης άλλων υπαρχόντων 
εργαλείων και μέσων της ΕΕ για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του 
οργανωμένου εγκλήματος. Η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός δύο 
ετών από την αναφερόμενη στο άρθρο 15 
παράγραφος 1 ημερομηνία·

Or. en

Τροπολογία 446
Manfred Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επανεξετάζει τη σκοπιμότητα και την 
ανάγκη να συμπεριληφθούν οι εσωτερικές 
πτήσεις στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, με βάση την 
αποκτηθείσα πείρα από εκείνα τα κράτη 
μέλη που συλλέγουν δεδομένα PNR 
σχετικά με εσωτερικές πτήσεις. Η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο

α) επανεξετάζει τη σκοπιμότητα και την 
ανάγκη να συμπεριληφθούν οι εσωτερικές 
πτήσεις στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, με βάση την 
αποκτηθείσα πείρα από εκείνα τα κράτη 
μέλη που συλλέγουν δεδομένα PNR 
σχετικά με εσωτερικές πτήσεις. H 
Επιτροπή, το αργότερο εντός τεσσάρων
ετών από την έναρξη ισχύος του 
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εντός δύο ετών από την αναφερόμενη στο 
άρθρο 15 παράγραφος 1 ημερομηνία·

παρόντος κανονισμού, υποβάλλει σχετική
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο.

Or. de

Τροπολογία 447
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 448
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκέντρωση δεδομένων PNR αποτελεί παρεμβατικό μέτρο σε ό,τι 
αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, η αξιολόγηση θα πρέπει να διεξάγεται το νωρίτερο δυνατόν.

Τροπολογία 449
Manfred Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) προβαίνει σε επανεξέταση της 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και
υποβάλλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το 
αργότερο εντός έξι ετών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού. Αυτή η 
επανεξέταση καλύπτει όλα τα στοιχεία της 
παρούσας οδηγίας και δίνει ιδιαίτερη 
προσοχή στη συμμόρφωση με το επίπεδο 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, τη διάρκεια διατήρησης των 
δεδομένων και την ποιότητα των 
αξιολογήσεων. Περιλαμβάνει επίσης 
στατιστικές που συλλέγονται σύμφωνα με 
το άρθρο 18.



PE486.159v01-00 170/187 AM\897635EL.doc

EL

Or. de

Τροπολογία 450
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18 διαγράφεται
Στατιστικά δεδομένα

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

Or. en

Τροπολογία 451
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προετοιμάζουν σειρά 
στατιστικών πληροφοριών για τα δεδομένα 
PNR που ανακοινώνονται στις μονάδες 

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

στοιχείων επιβατών. Αυτές οι στατιστικές 
καλύπτουν τουλάχιστον, ανά 
αερομεταφορέα και ανά προορισμό, τον 
αριθμό ταυτοποιήσεων όλων των 
προσώπων που μπορούν να εμπλέκονται 
σε τρομοκρατικό ή άλλο σοβαρό διεθνικό 
έγκλημα σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 2, τον αριθμό των ψευδώς 
θετικών αποτελεσμάτων, τον αριθμό των
επακόλουθων μέτρων επιβολής του νόμου 
για τα οποία απαιτήθηκε η χρήση 
δεδομένων PNR, και τον αριθμό των 
πραγματικών καταδικαστικών 
αποφάσεων ως αποτέλεσμα αυτών.

Or. en

Τροπολογία 452
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 453
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Το διοικητικό συμβούλιο προετοιμάζει
σειρά στατιστικών πληροφοριών για τα 
δεδομένα PNR. Αυτή θα πρέπει να 
βασίζεται στα δεδομένα PNR που
διαβιβάζουν οι αερομεταφορείς στη 
μονάδα στοιχείων επιβατών και σε 
πληροφορίες από κράτη μέλη σχετικά με 
τα συνακόλουθα μέτρα επιβολής του 
νόμου. Αυτές οι στατιστικές πληροφορίες
καλύπτουν τουλάχιστον, ανά 
αερομεταφορέα και ανά προορισμό, τον 
αριθμό ταυτοποιήσεων όλων των 
προσώπων που μπορούν να εμπλέκονται 
σε τρομοκρατικό ή άλλο σοβαρό έγκλημα 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 και 
τον αριθμό των επακόλουθων μέτρων 
επιβολής του νόμου για τα οποία 
απαιτήθηκε η χρήση δεδομένων PNR.

Or. de

Τροπολογία 454
Carmen Romero López

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προετοιμάζουν σειρά 
στατιστικών πληροφοριών για τα δεδομένα 
PNR που ανακοινώνονται στις μονάδες 
στοιχείων επιβατών. Αυτές οι στατιστικές 
καλύπτουν τουλάχιστον, ανά 
αερομεταφορέα και ανά προορισμό, τον 
αριθμό ταυτοποιήσεων όλων των 
προσώπων που μπορούν να εμπλέκονται 
σε τρομοκρατικό ή άλλο σοβαρό έγκλημα 

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

επακόλουθων μέτρων επιβολής του νόμου 
για τα οποία απαιτήθηκε η χρήση 
δεδομένων PNR και τον αριθμό των 
ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων που 
προέκυψαν κατά την επεξεργασία των 
συγκεκριμένων δεδομένων PNR.

Or. en

Τροπολογία 455
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 456
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19 διαγράφεται
Σχέση με άλλες πράξεις

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν 
να εφαρμόζουν τις διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες ή διακανονισμούς που 
ρυθμίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ των αρμοδίων αρχών, τις οποίες 
είχαν συνάψει μεταξύ τους και οι οποίες 
ίσχυαν κατά τη στιγμή έκδοσης της 
παρούσας οδηγίας, στο μέτρο που οι εν 
λόγω συμφωνίες ή διακανονισμοί 
συνάδουν με την παρούσα οδηγία.
2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη υποχρεώσεων και δεσμεύσεων 
της Ένωσης που απορρέουν από διμερείς 
και/ή πολυμερείς συμφωνίες με τρίτες 
χώρες.

Or. en

Τροπολογία 457
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ διαγράφεται
Δεδομένα που περιέχονται στο φάκελο 
επιβατών στο μέτρο που έχουν συλλεγεί 

από τους αερομεταφορείς
(1) Κωδικός ανεύρεσης φακέλου PNR
(2) Ημερομηνία κράτησης/έκδοσης 
εισιτηρίου
(3) Προβλεπόμενη/ες ημερομηνία/ες 
ταξιδίου
(4) Όνομα/τα
(5) Διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας 
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(αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
(6) Όλα τα είδη πληροφοριών για την 
πληρωμή, συμπεριλαμβανομένης της 
διεύθυνσης χρέωσης
(7) Πλήρες δρομολόγιο για το 
συγκεκριμένο φάκελο PNR
(8) Πληροφορίες σχετικά με το 
πρόγραμμα τακτικού επιβάτη 
(9) Ταξιδιωτικό πρακτορείο/ταξιδιωτικός 
πράκτορας
(10) Ταξιδιωτικό ιστορικό του επιβάτη, 
συμπεριλαμβανομένων των 
επιβεβαιώσεων κράτησης, του ελέγχου 
εισιτηρίων, πληροφορίες σχετικά με τη 
μη εμφάνιση του επιβάτη ή με την αγορά 
εισιτηρίου την τελευταία στιγμή χωρίς 
κράτηση
(11) Διαχωρισμένες/κατανεμημένες 
πληροφορίες PNR
(12) Γενικές πληροφορίες (όλες οι 
διαθέσιμες πληροφορίες για 
ασυνόδευτους ανηλίκους κάτω των 18 
ετών, όπως όνομα και φύλο του ανηλίκου, 
ηλικία, γλώσσα ή γλώσσες που ομιλεί, 
ονοματεπώνυμο και στοιχεία 
επικοινωνίας κηδεμόνα κατά την 
αναχώρηση και σχέση με τον ανήλικο, 
ονοματεπώνυμο και στοιχεία 
επικοινωνίας κηδεμόνα κατά τη άφιξη 
και σχέση με τον ανήλικο, πράκτορας 
αναχώρησης και άφιξης)
(13) Πληροφορίες σχετικά με την έκδοση 
των εισιτηρίων, που περιλαμβάνουν τον 
αριθμό εισιτηρίου, την ημερομηνία 
έκδοσης, τα εισιτήρια απλής μετάβασης 
και τα πεδία αυτόματης αναγραφής 
ναύλου (Automated Ticket Fare Quote)
(14) Αριθμός θέσης και άλλες 
πληροφορίες για την θέση
(15) Πληροφορίες για τη χρήση κοινού 
κωδικού
(16) Όλες οι πληροφορίες για τις 
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αποσκευές
(17) Αριθμός και άλλα ονόματα 
ταξιδιωτών του φακέλου PNR
(18) Όλες τις εκ των προτέρων 
πληροφορίες για τους επιβάτες (Advance 
Passenger Information -API) που έχουν 
συγκεντρωθεί
(19) Ιστορικό όλων των μεταβολών των 
δεδομένων PNR που απαριθμούνται στα 
σημεία 1 έως 18

Or. en

Τροπολογία 458
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας 
(αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 459
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Όλα τα είδη πληροφοριών για την 
πληρωμή, συμπεριλαμβανομένης της 
διεύθυνσης χρέωσης

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 460
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Όλα τα είδη πληροφοριών για την 
πληρωμή, συμπεριλαμβανομένης της 
διεύθυνσης χρέωσης

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 461
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Πληροφορίες σχετικά με το 
πρόγραμμα τακτικού επιβάτη

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 462
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Πληροφορίες σχετικά με το 
πρόγραμμα τακτικού επιβάτη

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 463
Martin Ehrenhauser
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Πληροφορίες σχετικά με το 
πρόγραμμα τακτικού επιβάτη

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 464
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Πληροφορίες σχετικά με το 
πρόγραμμα τακτικού επιβάτη

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 465
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Ταξιδιωτικό πρακτορείο/ταξιδιωτικός 
πράκτορας

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 466
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Ταξιδιωτικό πρακτορείο/ταξιδιωτικός 
πράκτορας

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 467
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Διαχωρισμένες/κατανεμημένες 
πληροφορίες PNR

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 468
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Διαχωρισμένες/κατανεμημένες 
πληροφορίες PNR

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 469
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 11
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Διαχωρισμένες/κατανεμημένες 
πληροφορίες PNR

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 470
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Γενικές πληροφορίες (όλες οι 
διαθέσιμες πληροφορίες για 
ασυνόδευτους ανηλίκους κάτω των 18
ετών, όπως όνομα και φύλο του ανηλίκου, 
ηλικία, γλώσσα ή γλώσσες που ομιλεί, 
ονοματεπώνυμο και στοιχεία 
επικοινωνίας κηδεμόνα κατά την 
αναχώρηση και σχέση με τον ανήλικο, 
ονοματεπώνυμο και στοιχεία 
επικοινωνίας κηδεμόνα κατά τη άφιξη 
και σχέση με τον ανήλικο, πράκτορας 
αναχώρησης και άφιξης)

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 471
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Γενικές πληροφορίες (όλες οι 
διαθέσιμες πληροφορίες για 
ασυνόδευτους ανηλίκους κάτω των 18 
ετών, όπως όνομα και φύλο του ανηλίκου, 
ηλικία, γλώσσα ή γλώσσες που ομιλεί, 

διαγράφεται
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ονοματεπώνυμο και στοιχεία 
επικοινωνίας κηδεμόνα κατά την 
αναχώρηση και σχέση με τον ανήλικο, 
ονοματεπώνυμο και στοιχεία 
επικοινωνίας κηδεμόνα κατά τη άφιξη 
και σχέση με τον ανήλικο, πράκτορας 
αναχώρησης και άφιξης)

Or. en

Τροπολογία 472
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Γενικές πληροφορίες (όλες οι 
διαθέσιμες πληροφορίες για 
ασυνόδευτους ανηλίκους κάτω των 18 
ετών, όπως όνομα και φύλο του ανηλίκου, 
ηλικία, γλώσσα ή γλώσσες που ομιλεί, 
ονοματεπώνυμο και στοιχεία 
επικοινωνίας κηδεμόνα κατά την 
αναχώρηση και σχέση με τον ανήλικο, 
ονοματεπώνυμο και στοιχεία 
επικοινωνίας κηδεμόνα κατά τη άφιξη 
και σχέση με τον ανήλικο, πράκτορας 
αναχώρησης και άφιξης)

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 473
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Γενικές πληροφορίες (όλες οι 
διαθέσιμες πληροφορίες για ασυνόδευτους 
ανηλίκους κάτω των 18 ετών, όπως όνομα 

(12) Πληροφορίες για ασυνόδευτους 
ανηλίκους κάτω των 18 ετών, όπως όνομα 
και φύλο του ανηλίκου, ηλικία, γλώσσα ή 
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και φύλο του ανηλίκου, ηλικία, γλώσσα ή 
γλώσσες που ομιλεί, ονοματεπώνυμο και 
στοιχεία επικοινωνίας κηδεμόνα κατά την 
αναχώρηση και σχέση με τον ανήλικο, 
ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας 
κηδεμόνα κατά τη άφιξη και σχέση με τον 
ανήλικο, πράκτορας αναχώρησης και 
άφιξης)

γλώσσες που ομιλεί, ονοματεπώνυμο και 
στοιχεία επικοινωνίας κηδεμόνα κατά την 
αναχώρηση και σχέση με τον ανήλικο, 
ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας 
κηδεμόνα κατά τη άφιξη και σχέση με τον 
ανήλικο, πράκτορας αναχώρησης και 
άφιξης)

Or. en

Τροπολογία 474
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Γενικές πληροφορίες (όλες οι 
διαθέσιμες πληροφορίες για ασυνόδευτους 
ανηλίκους κάτω των 18 ετών, όπως όνομα 
και φύλο του ανηλίκου, ηλικία, γλώσσα ή 
γλώσσες που ομιλεί, ονοματεπώνυμο και 
στοιχεία επικοινωνίας κηδεμόνα κατά την 
αναχώρηση και σχέση με τον ανήλικο, 
ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας 
κηδεμόνα κατά τη άφιξη και σχέση με τον 
ανήλικο, πράκτορας αναχώρησης και 
άφιξης)

(12) Πληροφορίες για ασυνόδευτους 
ανηλίκους κάτω των 18 ετών, όπως όνομα 
και φύλο του ανηλίκου, ηλικία, γλώσσα ή 
γλώσσες που ομιλεί, ονοματεπώνυμο και 
στοιχεία επικοινωνίας κηδεμόνα κατά την 
αναχώρηση και σχέση με τον ανήλικο, 
ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας 
κηδεμόνα κατά τη άφιξη και σχέση με τον 
ανήλικο, πράκτορας αναχώρησης και 
άφιξης)

Or. en

Τροπολογία 475
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Πληροφορίες σχετικά με την έκδοση 
των εισιτηρίων, που περιλαμβάνουν τον 
αριθμό εισιτηρίου, την ημερομηνία 

διαγράφεται
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έκδοσης, τα εισιτήρια απλής μετάβασης 
και τα πεδία αυτόματης αναγραφής 
ναύλου (Automated Ticket Fare Quote)

Or. en

Τροπολογία 476
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Πληροφορίες σχετικά με την έκδοση 
των εισιτηρίων, που περιλαμβάνουν τον 
αριθμό εισιτηρίου, την ημερομηνία 
έκδοσης, τα εισιτήρια απλής μετάβασης 
και τα πεδία αυτόματης αναγραφής 
ναύλου (Automated Ticket Fare Quote)

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 477
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Αριθμός θέσης και άλλες 
πληροφορίες για την θέση

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 478
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 14
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Αριθμός θέσης και άλλες 
πληροφορίες για την θέση

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 479
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Αριθμός θέσης και άλλες 
πληροφορίες για την θέση

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 480
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Αριθμός θέσης και άλλες 
πληροφορίες για την θέση

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 481
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 15
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Πληροφορίες για τη χρήση κοινού 
κωδικού

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 482
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Όλες οι πληροφορίες για τις 
αποσκευές

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 483
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Όλες οι πληροφορίες για τις 
αποσκευές

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 484
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 17
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Αριθμός και άλλα ονόματα 
ταξιδιωτών του φακέλου PNR

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 485
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Αριθμός και άλλα ονόματα 
ταξιδιωτών του φακέλου PNR

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 486
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Όλες τις εκ των προτέρων 
πληροφορίες για τους επιβάτες (Advance 
Passenger Information -API) που έχουν 
συγκεντρωθεί

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 487
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 19
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Ιστορικό όλων των μεταβολών των 
δεδομένων PNR που απαριθμούνται στα 
σημεία 1 έως 18

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 488
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Ιστορικό όλων των μεταβολών των 
δεδομένων PNR που απαριθμούνται στα 
σημεία 1 έως 18

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 489
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Ιστορικό όλων των μεταβολών των 
δεδομένων PNR που απαριθμούνται στα 
σημεία 1 έως 18

(19) Ιστορικό όλων των μεταβολών των 
δεδομένων PNR που απαριθμούνται

Or. en


