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Tarkistus 204
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

2 artikla Poistetaan.
Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan
a) 'lentoliikenteen harjoittajalla'
lentoyhtiötä, jolla on voimassa oleva 
liikennelupa tai muu vastaava lupa, jonka 
nojalla se voi kuljettaa matkustajia 
lentoteitse;
b) 'kansainvälisellä lennolla' mitä 
tahansa lentoliikenteen harjoittajan reitti-
tai tilauslentoa, jonka on määrä saapua 
kolmannesta maasta jäsenvaltion alueelle 
tai lähteä jäsenvaltion alueelta 
kolmannessa maassa sijaitsevaan 
lopulliseen määränpäähän, siirtymä- tai 
kauttalennot kummassakin tapauksessa 
mukaan lukien;
c) 'matkustajarekisteritiedoilla' eli 'PNR-
tiedoilla' kunkin matkustajan 
matkustustiedot sisältävää rekisteriä, joka 
sisältää kaikki ne tiedot, jotka 
lippuvarauksia tekevät sekä kuljetukseen 
osallistuvat lentoliikenteen harjoittajat 
tarvitsevat varausten käsittelyä ja 
valvontaa varten kunkin matkan osalta, 
jonka henkilö on varannut tai joka on 
varattu hänen puolestaan, riippumatta 
siitä, sisältyvätkö nämä tiedot 
varausjärjestelmään, 
lähtöselvitysjärjestelmään vai muuhun 
vastaavaan järjestelmään, jolla on samat 
toiminnot;
d) 'matkustajalla' henkilöitä, miehistön 
jäseniä lukuun ottamatta, joita 
kuljetetaan tai on tarkoitus kuljettaa ilma-
aluksella liikenteenharjoittajan 
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suostumuksella;
e) 'varausjärjestelmällä' lentoliikenteen 
harjoittajan sisäistä 
inventaariojärjestelmää, johon 
PNR-tiedot kerätään varausten käsittelyä 
varten;
f) 'tarjontamenetelmällä (push)'
menetelmää, jossa lentoliikenteen 
harjoittajat siirtävät tarvittavat PNR-tiedot 
niitä pyytävän viranomaisen tietokantaan;
g) 'terrorismirikoksilla' neuvoston 
puitepäätöksen 2002/475/YOS 
1-4 artiklassa tarkoitettuja kansallisessa 
laissa rikoksiksi määriteltyjä tekoja;
h) 'vakavalla rikollisuudella' neuvoston 
puitepäätöksen 2002/584/YOS 2 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuja kansallisessa 
laissa rikoksiksi määriteltyjä tekoja, jos 
niistä voidaan määrätä 
vapaudenmenetyksen käsittävä rangaistus 
tai turvaamistoimenpide, jonka 
enimmäiskesto on jäsenvaltion 
kansallisen lainsäädännön mukaan 
vähintään kolme vuotta; jäsenvaltiot 
voivat kuitenkin sulkea pois ne 
vähäisemmät rikokset, joiden yhteydessä 
tämän direktiivin mukainen PNR-tietojen 
käsittely ei olisi suhteellisuusperiaatteen 
mukaista, kun otetaan huomioon 
jäsenvaltioiden rikosoikeuden 
järjestelmät;
i) 'vakavalla kansainvälisellä 
rikollisuudella' neuvoston puitepäätöksen 
2002/584/YOS 2 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuja kansallisessa laissa 
rikoksiksi määriteltyjä tekoja, jos niistä 
voidaan määrätä vapaudenmenetyksen 
käsittävä rangaistus tai 
turvaamistoimenpide, jonka 
enimmäiskesto on jäsenvaltion 
kansallisen lainsäädännön mukaan 
vähintään kolme vuotta, ja jos:
i) teot on tehty useammassa kuin yhdessä 
valtiossa;
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ii) teot on tehty yhdessä valtiossa, mutta 
huomattava osa niiden valmistelusta, 
suunnittelusta, johtamisesta tai 
valvonnasta tapahtuu toisessa valtiossa;
iii) teot on tehty yhdessä valtiossa, mutta 
niihin on osallistunut järjestäytynyt 
rikollisryhmä, joka harjoittaa rikollista 
toimintaa useammassa kuin yhdessä 
valtiossa; tai
iv) teot on tehty yhdessä valtiossa, mutta 
niillä on huomattavia vaikutuksia toisessa 
valtiossa.

Or. en

Tarkistus 205
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 'kansainvälisellä lennolla' mitä tahansa 
lentoliikenteen harjoittajan reitti- tai 
tilauslentoa, jonka on määrä saapua 
kolmannesta maasta jäsenvaltion alueelle 
tai lähteä jäsenvaltion alueelta 
kolmannessa maassa sijaitsevaan 
lopulliseen määränpäähän, siirtymä- tai
kauttalennot kummassakin tapauksessa 
mukaan lukien;

b) 'mahdollisen iskun kohteena olevalla 
kansainvälisellä lennolla' mitä tahansa 
lentoliikenteen harjoittajan suuririskistä 
reitti- tai tilauslentoa, jonka on määrä 
saapua kolmannesta maasta jäsenvaltion 
alueelle tai lähteä jäsenvaltion alueelta 
kolmannessa maassa sijaitsevaan 
lopulliseen määränpäähän, kauttalennot 
pois lukien;

Or. en

Tarkistus 206
Hubert Pirker, Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) 'kansainvälisellä lennolla' mitä tahansa 
lentoliikenteen harjoittajan reitti- tai 
tilauslentoa, jonka on määrä saapua 
kolmannesta maasta jäsenvaltion alueelle 
tai lähteä jäsenvaltion alueelta 
kolmannessa maassa sijaitsevaan 
lopulliseen määränpäähän, siirtymä- tai 
kauttalennot kummassakin tapauksessa 
mukaan lukien;

b) 'kansainvälisellä lennolla' mitä tahansa 
lentoliikenteen harjoittajan reitti- tai 
tilauslentoa, jonka on määrä saapua 
kolmannesta maasta jäsenvaltion alueelle 
tai lähteä jäsenvaltion alueelta 
kolmannessa maassa sijaitsevaan 
lopulliseen määränpäähän, siirtymä- tai 
kauttalennot kummassakin tapauksessa 
mukaan lukien, lukuun ottamatta 
sairaankuljetuslentoja potilas- ja 
elinkuljetuksia varten;

Or. de

Tarkistus 207
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 'kansainvälisellä lennolla' mitä tahansa 
lentoliikenteen harjoittajan reitti- tai 
tilauslentoa, jonka on määrä saapua 
kolmannesta maasta jäsenvaltion alueelle 
tai lähteä jäsenvaltion alueelta 
kolmannessa maassa sijaitsevaan 
lopulliseen määränpäähän, siirtymä- tai 
kauttalennot kummassakin tapauksessa 
mukaan lukien;

b) 'kansainvälisellä lennolla' mitä tahansa 
lentoliikenteen harjoittajan reitti- tai 
tilauslentoa, jonka on määrä saapua 
kolmannesta maasta jäsenvaltion alueelle 
tai lähteä jäsenvaltion alueelta 
kolmannessa maassa sijaitsevaan 
lopulliseen määränpäähän;

Or. en

Tarkistus 208
Véronique Mathieu

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) 'kansainvälisellä lennolla' mitä tahansa 
lentoliikenteen harjoittajan reitti- tai 
tilauslentoa, jonka on määrä saapua 
kolmannesta maasta jäsenvaltion alueelle 
tai lähteä jäsenvaltion alueelta 
kolmannessa maassa sijaitsevaan 
lopulliseen määränpäähän, siirtymä- tai 
kauttalennot kummassakin tapauksessa 
mukaan lukien;

b) 'unionin ulkopuolisella lennolla' mitä 
tahansa lentoliikenteen harjoittajan reitti-
tai tilauslentoa, jonka on määrä saapua 
kolmannesta maasta jäsenvaltion alueelle 
tai lähteä jäsenvaltion alueelta 
kolmannessa maassa sijaitsevaan 
lopulliseen määränpäähän, siirtymä- tai 
kauttalennot kummassakin tapauksessa 
mukaan lukien;

b a) 'unionin sisäisellä lennolla' mitä 
tahansa lentoliikenteen harjoittajan reitti-
tai tilauslentoa, joka lähtee EU:n 
jäsenvaltiosta toisessa jäsenvaltiossa 
sijaitsevaan lopulliseen määränpäähän;

Or. fr

Perustelu

Unionin sisäisten lentojen sisällyttäminen tekstiin edellyttää niiden määrittelyä sekaannuksen 
välttämiseksi.

Tarkistus 209
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) 'sisäisellä lennolla' mitä tahansa 
lentoliikenteen harjoittajan reitti- tai 
tilauslentoa, jonka on määrä laskeutua 
jäsenvaltion alueelle ja joka on lähtöisin 
jostakin toisesta jäsenvaltiosta ja jatkaa 
jossakin jäsenvaltiossa sijaitsevaan 
lopulliseen määränpäähän;

Or. en
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Tarkistus 210
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) 'mahdollisen iskun kohteena olevalla 
lennolla' mitä tahansa kansainvälistä 
lentoa, jonka toimivaltaiset kansalliset 
viranomaiset ovat määritelleet lennoksi, 
jota terrorismirikoksiin tai vakaviin 
kansainvälisiin rikoksiin osallistuneet 
henkilöt todennäköisesti käyttävät; 

Or. en

Tarkistus 211
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 'matkustajarekisteritiedoilla' eli 
'PNR-tiedoilla' kunkin matkustajan 
matkustustiedot sisältävää rekisteriä, joka 
sisältää kaikki ne tiedot, jotka 
lippuvarauksia tekevät sekä kuljetukseen 
osallistuvat lentoliikenteen harjoittajat 
tarvitsevat varausten käsittelyä ja valvontaa 
varten kunkin matkan osalta, jonka henkilö 
on varannut tai joka on varattu hänen 
puolestaan, riippumatta siitä, sisältyvätkö 
nämä tiedot varausjärjestelmään, 
lähtöselvitysjärjestelmään vai muuhun 
vastaavaan järjestelmään, jolla on samat 
toiminnot;

c) 'matkustajarekisteritiedoilla' eli 
'PNR-tiedoilla' kunkin matkustajan 
matkustustiedot, joita lentoliikenteen 
harjoittajat keräävät ja tallettavat 
sähköisessä muodossa osana 
tavanomaista liiketoimintaansa, sisältävää 
rekisteriä, joka sisältää kaikki ne tiedot, 
jotka lippuvarauksia tekevät sekä 
kuljetukseen osallistuvat lentoliikenteen 
harjoittajat tarvitsevat varausten käsittelyä 
ja valvontaa varten kunkin matkan osalta, 
jonka henkilö on varannut tai joka on 
varattu hänen puolestaan, riippumatta siitä, 
sisältyvätkö nämä tiedot 
varausjärjestelmään, 
lähtöselvitysjärjestelmään vai muuhun 
vastaavaan järjestelmään, jolla on samat 
toiminnot;

Or. en
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Tarkistus 212
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) 'tarjontamenetelmällä (push)'
menetelmää, jossa lentoliikenteen 
harjoittajat siirtävät tarvittavat PNR-tiedot 
niitä pyytävän viranomaisen tietokantaan;

f) 'tarjontamenetelmällä (push)'
menetelmää, jossa lentoliikenteen 
harjoittajat siirtävät käytettävissään olevat, 
tämän direktiiviin liitteessä säädetyt PNR-
tiedot niitä pyytävän viranomaisen 
tietokantaan;

Or. de

Tarkistus 213
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) 'tarjontamenetelmällä (push)'
menetelmää, jossa lentoliikenteen 
harjoittajat siirtävät tarvittavat PNR-tiedot 
niitä pyytävän viranomaisen tietokantaan;

f) 'tarjontamenetelmällä (push)'
menetelmää, jossa lentoliikenteen 
harjoittajat siirtävät niiden keräämät ja 
liitteessä luetellut PNR-tiedot niitä 
pyytävän viranomaisen tietokantaan;

Or. en

Tarkistus 214
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) 'vakavalla rikollisuudella' neuvoston Poistetaan.
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puitepäätöksen 2002/584/YOS 2 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuja kansallisessa 
laissa rikoksiksi määriteltyjä tekoja, jos 
niistä voidaan määrätä 
vapaudenmenetyksen käsittävä rangaistus 
tai turvaamistoimenpide, jonka 
enimmäiskesto on jäsenvaltion 
kansallisen lainsäädännön mukaan 
vähintään kolme vuotta; jäsenvaltiot 
voivat kuitenkin sulkea pois ne 
vähäisemmät rikokset, joiden yhteydessä 
tämän direktiivin mukainen PNR-tietojen 
käsittely ei olisi suhteellisuusperiaatteen 
mukaista, kun otetaan huomioon 
jäsenvaltioiden rikosoikeuden 
järjestelmät;

Or. en

Perustelu

PNR-tietoja olisi käsiteltävä ainoastaan terrorismirikoksien ja vakavien kansainvälisten 
rikoksien ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa varten. PNR-tietoja ei 
pidä käyttää muita tarkoituksia varten.

Tarkistus 215
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) 'vakavalla rikollisuudella' neuvoston 
puitepäätöksen 2002/584/YOS 2 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuja kansallisessa 
laissa rikoksiksi määriteltyjä tekoja, jos 
niistä voidaan määrätä 
vapaudenmenetyksen käsittävä rangaistus 
tai turvaamistoimenpide, jonka 
enimmäiskesto on jäsenvaltion 
kansallisen lainsäädännön mukaan 
vähintään kolme vuotta; jäsenvaltiot 
voivat kuitenkin sulkea pois ne 
vähäisemmät rikokset, joiden yhteydessä 
tämän direktiivin mukainen PNR-tietojen 

Poistetaan.
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käsittely ei olisi suhteellisuusperiaatteen 
mukaista, kun otetaan huomioon 
jäsenvaltioiden rikosoikeuden 
järjestelmät;

Or. en

Tarkistus 216
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) 'vakavalla rikollisuudella' neuvoston 
puitepäätöksen 2002/584/YOS 2 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuja kansallisessa 
laissa rikoksiksi määriteltyjä tekoja, jos 
niistä voidaan määrätä 
vapaudenmenetyksen käsittävä rangaistus 
tai turvaamistoimenpide, jonka 
enimmäiskesto on jäsenvaltion 
kansallisen lainsäädännön mukaan 
vähintään kolme vuotta; jäsenvaltiot 
voivat kuitenkin sulkea pois ne 
vähäisemmät rikokset, joiden yhteydessä 
tämän direktiivin mukainen PNR-tietojen
käsittely ei olisi suhteellisuusperiaatteen 
mukaista, kun otetaan huomioon 
jäsenvaltioiden rikosoikeuden 
järjestelmät;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 217
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) 'vakavalla rikollisuudella' neuvoston Poistetaan.
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puitepäätöksen 2002/584/YOS 2 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuja kansallisessa 
laissa rikoksiksi määriteltyjä tekoja, jos 
niistä voidaan määrätä 
vapaudenmenetyksen käsittävä rangaistus 
tai turvaamistoimenpide, jonka 
enimmäiskesto on jäsenvaltion 
kansallisen lainsäädännön mukaan 
vähintään kolme vuotta; jäsenvaltiot 
voivat kuitenkin sulkea pois ne 
vähäisemmät rikokset, joiden yhteydessä 
tämän direktiivin mukainen PNR-tietojen 
käsittely ei olisi suhteellisuusperiaatteen 
mukaista, kun otetaan huomioon 
jäsenvaltioiden rikosoikeuden 
järjestelmät;

Or. en

Tarkistus 218
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) 'vakavalla rikollisuudella' neuvoston 
puitepäätöksen 2002/584/YOS 2 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuja kansallisessa 
laissa rikoksiksi määriteltyjä tekoja, jos 
niistä voidaan määrätä 
vapaudenmenetyksen käsittävä rangaistus
tai turvaamistoimenpide, jonka 
enimmäiskesto on jäsenvaltion 
kansallisen lainsäädännön mukaan 
vähintään kolme vuotta; jäsenvaltiot 
voivat kuitenkin sulkea pois ne 
vähäisemmät rikokset, joiden yhteydessä 
tämän direktiivin mukainen PNR-tietojen 
käsittely ei olisi suhteellisuusperiaatteen 
mukaista, kun otetaan huomioon 
jäsenvaltioiden rikosoikeuden 
järjestelmät;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 219
Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) 'vakavalla rikollisuudella' neuvoston 
puitepäätöksen 2002/584/YOS 2 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuja kansallisessa laissa 
rikoksiksi määriteltyjä tekoja, jos niistä 
voidaan määrätä vapaudenmenetyksen 
käsittävä rangaistus tai 
turvaamistoimenpide, jonka 
enimmäiskesto on jäsenvaltion kansallisen 
lainsäädännön mukaan vähintään kolme 
vuotta; jäsenvaltiot voivat kuitenkin 
sulkea pois ne vähäisemmät rikokset, 
joiden yhteydessä tämän direktiivin 
mukainen PNR-tietojen käsittely ei olisi 
suhteellisuusperiaatteen mukaista, kun 
otetaan huomioon jäsenvaltioiden 
rikosoikeuden järjestelmät;

h) 'vakavalla rikollisuudella' neuvoston 
puitepäätöksen 2002/584/YOS 2 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuja kansallisessa laissa 
rikoksiksi määriteltyjä tekoja, jos niistä 
voidaan määrätä vapaudenmenetyksen 
käsittävä rangaistus tai 
turvaamistoimenpide, jonka 
vähimmäiskesto on jäsenvaltion 
kansallisen lainsäädännön mukaan 
vähintään viisi vuotta;

Or. en

Tarkistus 220
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) 'vakavalla rikollisuudella' neuvoston 
puitepäätöksen 2002/584/YOS 2 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuja kansallisessa laissa 
rikoksiksi määriteltyjä tekoja, jos niistä 
voidaan määrätä vapaudenmenetyksen 
käsittävä rangaistus tai 
turvaamistoimenpide, jonka enimmäiskesto 
on jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön 
mukaan vähintään kolme vuotta; 

h) 'vakavalla rikollisuudella' neuvoston 
puitepäätöksen 2002/584/YOS 2 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuja kansallisessa laissa 
rikoksiksi määriteltyjä tekoja, jos niistä 
voidaan määrätä vapaudenmenetyksen 
käsittävä rangaistus tai 
turvaamistoimenpide, jonka enimmäiskesto 
on jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön 
mukaan vähintään kolme vuotta; 
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jäsenvaltiot voivat kuitenkin sulkea pois ne 
vähäisemmät rikokset, joiden yhteydessä 
tämän direktiivin mukainen PNR-tietojen 
käsittely ei olisi suhteellisuusperiaatteen
mukaista, kun otetaan huomioon 
jäsenvaltioiden rikosoikeuden järjestelmät;

jäsenvaltioiden on kuitenkin suljettava
pois ne vähäisemmät rikokset, joiden 
yhteydessä tämän direktiivin mukainen 
PNR-tietojen käsittely ei olisi 
suhteellisuus- ja tarpeellisuusperiaatteen
mukaista, kun otetaan huomioon 
jäsenvaltioiden rikosoikeuden järjestelmät;

Or. en

Tarkistus 221
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) 'vakavalla rikollisuudella' neuvoston 
puitepäätöksen 2002/584/YOS 2 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettuja kansallisessa laissa 
rikoksiksi määriteltyjä tekoja, jos niistä 
voidaan määrätä vapaudenmenetyksen 
käsittävä rangaistus tai 
turvaamistoimenpide, jonka enimmäiskesto 
on jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön 
mukaan vähintään kolme vuotta; 
jäsenvaltiot voivat kuitenkin sulkea pois ne 
vähäisemmät rikokset, joiden yhteydessä 
tämän direktiivin mukainen PNR-tietojen 
käsittely ei olisi suhteellisuusperiaatteen 
mukaista, kun otetaan huomioon 
jäsenvaltioiden rikosoikeuden järjestelmät;

h) 'vakavalla rikollisuudella' neuvoston 
puitepäätöksen 2002/584/YOS 2 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuja kansallisessa laissa 
rikoksiksi määriteltyjä tekoja, jos niistä
voidaan määrätä vapaudenmenetyksen 
käsittävä rangaistus tai 
turvaamistoimenpide, jonka enimmäiskesto 
on jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön 
mukaan vähintään kolme vuotta; voidaan
kuitenkin sulkea pois ne vähäisemmät 
rikokset, joiden yhteydessä tämän 
direktiivin mukainen PNR-tietojen 
käsittely ei olisi suhteellisuusperiaatteen 
mukaista, kun otetaan huomioon 
jäsenvaltioiden rikosoikeuden järjestelmät;

Or. de

Tarkistus 222
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – i alakohta
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Komission teksti Tarkistus

i) 'vakavalla kansainvälisellä 
rikollisuudella' neuvoston puitepäätöksen 
2002/584/YOS 2 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuja kansallisessa laissa 
rikoksiksi määriteltyjä tekoja, jos niistä 
voidaan määrätä vapaudenmenetyksen 
käsittävä rangaistus tai 
turvaamistoimenpide, jonka 
enimmäiskesto on jäsenvaltion 
kansallisen lainsäädännön mukaan 
vähintään kolme vuotta, ja jos:

Poistetaan.

i) teot on tehty useammassa kuin yhdessä 
valtiossa;
ii) teot on tehty yhdessä valtiossa, mutta 
huomattava osa niiden valmistelusta, 
suunnittelusta, johtamisesta tai 
valvonnasta tapahtuu toisessa valtiossa;
iii) teot on tehty yhdessä valtiossa, mutta 
niihin on osallistunut järjestäytynyt 
rikollisryhmä, joka harjoittaa rikollista 
toimintaa useammassa kuin yhdessä 
valtiossa; tai
iv) teot on tehty yhdessä valtiossa, mutta 
niillä on huomattavia vaikutuksia toisessa 
valtiossa.

Or. en

Tarkistus 223
Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – i alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

i) 'vakavalla kansainvälisellä 
rikollisuudella' neuvoston puitepäätöksen 
2002/584/YOS 2 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuja kansallisessa laissa rikoksiksi 
määriteltyjä tekoja, jos niistä voidaan 

i) 'vakavalla kansainvälisellä 
rikollisuudella' neuvoston puitepäätöksen 
2002/584/YOS 2 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuja kansallisessa laissa rikoksiksi 
määriteltyjä tekoja, jos niistä voidaan 
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määrätä vapaudenmenetyksen käsittävä 
rangaistus tai turvaamistoimenpide, jonka 
enimmäiskesto on jäsenvaltion kansallisen 
lainsäädännön mukaan vähintään kolme
vuotta, ja jos:

määrätä vapaudenmenetyksen käsittävä 
rangaistus tai turvaamistoimenpide, jonka 
enimmäiskesto on jäsenvaltion kansallisen 
lainsäädännön mukaan vähintään viisi 
vuotta, ja jos:

Or. en

Tarkistus 224
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – i alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

i) 'vakavalla kansainvälisellä 
rikollisuudella' neuvoston puitepäätöksen 
2002/584/YOS 2 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuja kansallisessa laissa rikoksiksi 
määriteltyjä tekoja, jos niistä voidaan 
määrätä vapaudenmenetyksen käsittävä 
rangaistus tai turvaamistoimenpide, jonka 
enimmäiskesto on jäsenvaltion kansallisen 
lainsäädännön mukaan vähintään kolme 
vuotta, ja jos:

i) 'vakavalla kansainvälisellä 
rikollisuudella' neuvoston puitepäätöksen 
2002/584/YOS 2 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuja kansallisessa laissa rikoksiksi 
määriteltyjä seuraavia tekoja:
ihmiskauppaa, laitonta huumausaineiden 
kauppaa ja laitonta aseiden, ammuksien 
ja räjähteiden kauppaa, jos niistä voidaan 
määrätä vapaudenmenetyksen käsittävä 
rangaistus tai turvaamistoimenpide, jonka 
enimmäiskesto on jäsenvaltion kansallisen 
lainsäädännön mukaan vähintään kolme 
vuotta, ja jos:

Or. en

Tarkistus 225
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – i alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

i) 'vakavalla kansainvälisellä 
rikollisuudella' neuvoston puitepäätöksen 
2002/584/YOS 2 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuja kansallisessa laissa rikoksiksi 

i) 'vakavalla kansainvälisellä 
rikollisuudella' neuvoston puitepäätöksen 
2002/584/YOS 2 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuja kansallisessa laissa rikoksiksi 
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määriteltyjä tekoja, jos niistä voidaan 
määrätä vapaudenmenetyksen käsittävä
rangaistus tai turvaamistoimenpide, jonka
enimmäiskesto on jäsenvaltion 
kansallisen lainsäädännön mukaan
vähintään kolme vuotta, ja jos

määriteltyjä tekoja, jos niistä voidaan 
määrätä pääsääntöisesti huomattava 
vapaudenmenetyksen käsittävä rangaistus 
tai huomattava turvaamistoimenpide, ja jos

Or. de

Tarkistus 226
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – i alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

i) 'vakavalla kansainvälisellä 
rikollisuudella' neuvoston puitepäätöksen 
2002/584/YOS 2 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuja kansallisessa laissa rikoksiksi 
määriteltyjä tekoja, jos niistä voidaan 
määrätä vapaudenmenetyksen käsittävä 
rangaistus tai turvaamistoimenpide, jonka 
enimmäiskesto on jäsenvaltion kansallisen 
lainsäädännön mukaan vähintään kolme 
vuotta, ja jos:

i) 'vakavalla kansainvälisellä 
rikollisuudella' neuvoston puitepäätöksen 
2002/584/YOS 2 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuja kansallisessa laissa rikoksiksi 
määriteltyjä tekoja, joihin liittyy 
merkittävä kansainvälinen elementti ja 
joista voidaan määrätä 
vapaudenmenetyksen käsittävä rangaistus 
tai turvaamistoimenpide, jonka 
enimmäiskesto on jäsenvaltion kansallisen 
lainsäädännön mukaan vähintään kolme 
vuotta, ja jos:

Or. en

Tarkistus 227
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) 'vakavalla kansainvälisellä 
rikollisuudella' neuvoston puitepäätöksen 
2002/584/YOS 2 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuja kansallisessa laissa rikoksiksi 

i) 'vakavalla kansainvälisellä 
rikollisuudella' neuvoston puitepäätöksen 
2002/584/YOS 2 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuja kansallisessa laissa rikoksiksi 
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määriteltyjä tekoja, jos niistä voidaan 
määrätä vapaudenmenetyksen käsittävä 
rangaistus tai turvaamistoimenpide, jonka 
enimmäiskesto on jäsenvaltion kansallisen 
lainsäädännön mukaan vähintään kolme 
vuotta, ja jos:

määriteltyjä tekoja, jos niistä voidaan 
määrätä vapaudenmenetyksen käsittävä 
rangaistus tai turvaamistoimenpide, jonka 
enimmäiskesto on jäsenvaltion kansallisen 
lainsäädännön mukaan vähintään viisi 
vuotta – jäsenvaltiot voivat kuitenkin 
sulkea pois ne vähäisemmät rikokset, 
joiden yhteydessä tämän direktiivin 
mukainen PNR-tietojen käsittely ei olisi 
suhteellisuusperiaatteen mukaista, kun 
otetaan huomioon jäsenvaltioiden 
rikosoikeuden järjestelmät – ja jos:

Or. en

Tarkistus 228
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) 'arkaluonteisilla tiedoilla'
henkilötietoja, joista ilmenevät henkilön 
sukupuoli, rotu, ihonväri, etninen tai 
yhteiskunnallinen alkuperä, geneettiset 
ominaisuudet, kieli, uskonnollinen tai 
filosofinen vakaumus, poliittinen 
mielipide, ammattiliiton jäsenyys, 
kansalliseen vähemmistöön kuuluminen, 
terveydentilaa tai sukupuolista 
suuntautumista koskevat tiedot, kuten 
määrätään Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 21 artiklassa, samoin 
kuin muita tietoja, jotka on määritelty 
arkaluonteisiksi valtioiden sisäisen 
lainsäädännön nojalla.

Or. en

Tarkistus 229
Martin Ehrenhauser
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) direktiivissä tarkoitettu 
'anonymisointi' voidaan 
direktiivin 1995/46/EY mukaisesti 
määritellä henkilötietojen 
peruuttamattomaksi manipuloinniksi 
rekisterinpitäjän tai muun henkilön 
toimesta siten, että henkilötiedot eivät ole 
yhdistettävissä tiettyyn rekisteröityyn tai 
pieneen rekisteröityjen ryhmään, ottaen 
huomioon kaikki keinot, joita joko 
rekisterinpitäjä tai muu henkilö voi 
kohtuuden rajoissa käyttää, erityisesti 
henkilönumeron, sijaintitiedon, internet-
tunnisteiden taikka yhden tai useamman 
henkilölle tunnusomaisen fyysisen, 
fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, 
taloudellisen, kulttuurisen tai sosiaalisen 
tekijän perusteella.

Or. en

Tarkistus 230
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) 'profiloinnilla' prosessia, jolla 
tiedoista saadaan osumia automaattisen 
tai puoliautomaattisen käsittelyn keinoin, 
jotta voidaan havaita poikkeamia 
kyseisissä tiedoissa.

Or. en

Tarkistus 231
Alexander Alvaro
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Ehdotus direktiiviksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

3 artikla Poistetaan.
Matkustajatietoyksikkö

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava tai 
nimettävä viranomainen, jolla on 
terrorismirikosten ja vakavan 
rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, 
tutkimista tai syytteeseenpanoa koskeva 
toimivalta, tai tällaisen viranomaisen 
yksikkö toimimaan 
matkustajatietoyksikkönä, joka vastaa 
PNR-tietojen keräämisestä lentoliikenteen 
harjoittajilta sekä tietojen säilyttämisestä, 
analysoinnista ja analyysin tulosten 
toimittamisesta 5 artiklassa tarkoitetuille 
toimivaltaisille viranomaisille. Yksikön 
henkilöstön jäsenet voivat olla 
toimivaltaisten viranomaisten lähettämiä 
työntekijöitä.
2. Vähintään kaksi jäsenvaltiota voi 
perustaa tai nimetä yhteisen viranomaisen 
toimimaan matkustajatietoyksikkönään. 
Tällaisen matkustajatietoyksikön on 
toimittava jossakin osallistuvassa 
jäsenvaltiossa ja se katsotaan kaikkien 
osallistuvien jäsenvaltioiden kansalliseksi 
matkustajatietoyksiköksi. Osallistuvien 
jäsenvaltioiden on sovittava 
matkustajatietoyksikön toimintaa 
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, 
ja niiden on noudatettava tässä 
direktiivissä säädettyjä vaatimuksia.
3. Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava 
komissiolle matkustajatietoyksikön
perustamisesta kuukauden kuluessa, ja ne 
voivat päivittää ilmoitustaan milloin 
tahansa. Komissio julkaisee nämä tiedot 
ja niiden päivitykset Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

Or. en
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Tarkistus 232
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava tai 
nimettävä viranomainen, jolla on 
terrorismirikosten ja vakavan 
rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, 
tutkimista tai syytteeseenpanoa koskeva 
toimivalta, tai tällaisen viranomaisen 
yksikkö toimimaan
matkustajatietoyksikkönä, joka vastaa 
PNR-tietojen keräämisestä lentoliikenteen 
harjoittajilta sekä tietojen säilyttämisestä, 
analysoinnista ja analyysin tulosten 
toimittamisesta 5 artiklassa tarkoitetuille 
toimivaltaisille viranomaisille. Yksikön 
henkilöstön jäsenet voivat olla 
toimivaltaisten viranomaisten lähettämiä 
työntekijöitä.

1. Terrorismirikosten ja vakavan 
rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, 
tutkimista tai syytteeseenpanoa varten 
perustetaan Euroopan unionin 
viranomainen, joka toimii
matkustajatietoyksikkönä ja vastaa PNR-
tietojen keräämisestä lentoliikenteen 
harjoittajilta sekä tietojen säilyttämisestä, 
analysoinnista ja analyysin tulosten 
toimittamisesta 5 artiklassa tarkoitetuille 
toimivaltaisille viranomaisille.

Or. de

Perustelu

Viranomaiselle ei siirretä mitään omaa kansallisten poliisiviranomaisten rikostutkinnasta 
riippumatonta lainkäyttövaltaa. Se on kokonaan jäsenvaltioiden vallan alaista.

Tarkistus 233
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava tai 
nimettävä viranomainen, jolla on 
terrorismirikosten ja vakavan 
rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, 

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava tai 
nimettävä viranomainen, jolla on 
terrorismirikosten ehkäisemistä, 
paljastamista, tutkimista tai 
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tutkimista tai syytteeseenpanoa koskeva 
toimivalta, tai tällaisen viranomaisen 
yksikkö toimimaan 
matkustajatietoyksikkönä, joka vastaa 
PNR-tietojen keräämisestä lentoliikenteen 
harjoittajilta sekä tietojen säilyttämisestä, 
analysoinnista ja analyysin tulosten 
toimittamisesta 5 artiklassa tarkoitetuille 
toimivaltaisille viranomaisille. Yksikön 
henkilöstön jäsenet voivat olla 
toimivaltaisten viranomaisten lähettämiä 
työntekijöitä.

syytteeseenpanoa koskeva toimivalta, tai 
tällaisen viranomaisen yksikkö toimimaan 
matkustajatietoyksikkönä, joka vastaa 
PNR-tietojen keräämisestä lentoliikenteen 
harjoittajilta sekä tietojen säilyttämisestä, 
analysoinnista ja analyysin tulosten 
toimittamisesta 5 artiklassa tarkoitetuille 
toimivaltaisille viranomaisille. Yksikön 
henkilöstön jäsenet voivat olla 
toimivaltaisten viranomaisten lähettämiä 
työntekijöitä.

Or. en

Tarkistus 234
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava tai 
nimettävä viranomainen, jolla on 
terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden
ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista tai 
syytteeseenpanoa koskeva toimivalta, tai 
tällaisen viranomaisen yksikkö toimimaan 
matkustajatietoyksikkönä, joka vastaa 
PNR-tietojen keräämisestä lentoliikenteen 
harjoittajilta sekä tietojen säilyttämisestä, 
analysoinnista ja analyysin tulosten 
toimittamisesta 5 artiklassa tarkoitetuille 
toimivaltaisille viranomaisille. Yksikön 
henkilöstön jäsenet voivat olla 
toimivaltaisten viranomaisten lähettämiä 
työntekijöitä.

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava tai 
nimettävä viranomainen, jolla on 
terrorismirikosten ja vakavan 
kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemistä, 
paljastamista, tutkimista tai 
syytteeseenpanoa koskeva toimivalta, tai 
tällaisen viranomaisen yksikkö toimimaan 
"matkustajatietoyksikkönä", joka vastaa 
PNR-tietojen keräämisestä lentoliikenteen 
harjoittajilta sekä tietojen säilyttämisestä, 
analysoinnista ja analyysin tulosten 
toimittamisesta 5 artiklassa tarkoitetuille 
toimivaltaisille viranomaisille. Yksikön 
henkilöstön jäsenet voivat olla 
toimivaltaisten viranomaisten lähettämiä 
työntekijöitä.

Or. en

Tarkistus 235
Carmen Romero López, Birgit Sippel
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Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Matkustajatietoyksikköihin liittyvien 
henkilöstön jäsenien on täytettävä 
enimmäistason pätevyys- ja 
rehellisyysvaatimukset, jotta he voivat 
käsitellä PNR-tietoja, joita on kerätty 
tämän direktiivin nojalla, ja heille 
voidaan määrätä 10 artiklan a alakohdan 
mukaisia seuraamuksia.

Or. en

Tarkistus 236
Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vähintään kaksi jäsenvaltiota voi 
perustaa tai nimetä yhteisen viranomaisen 
toimimaan matkustajatietoyksikkönään. 
Tällaisen matkustajatietoyksikön on 
toimittava jossakin osallistuvassa 
jäsenvaltiossa ja se katsotaan kaikkien 
osallistuvien jäsenvaltioiden kansalliseksi 
matkustajatietoyksiköksi. Osallistuvien 
jäsenvaltioiden on sovittava 
matkustajatietoyksikön toimintaa 
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, 
ja niiden on noudatettava tässä direktiivissä 
säädettyjä vaatimuksia.

2. Vähintään kaksi jäsenvaltiota voi 
perustaa tai nimetä yhteisen viranomaisen, 
kuten Europolin, toimimaan 
matkustajatietoyksikkönään. Tällaisen 
matkustajatietoyksikön on toimittava 
jossakin osallistuvassa jäsenvaltiossa tai 
Europolissa, ja se katsotaan kaikkien 
osallistuvien jäsenvaltioiden kansalliseksi 
matkustajatietoyksiköksi. Osallistuvien 
jäsenvaltioiden on sovittava 
matkustajatietoyksikön toimintaa 
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, 
ja niiden on noudatettava tässä direktiivissä 
säädettyjä vaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 237
Axel Voss
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Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vähintään kaksi jäsenvaltiota voi 
perustaa tai nimetä yhteisen viranomaisen 
toimimaan matkustajatietoyksikkönään. 
Tällaisen matkustajatietoyksikön on 
toimittava jossakin osallistuvassa 
jäsenvaltiossa ja se katsotaan kaikkien 
osallistuvien jäsenvaltioiden kansalliseksi 
matkustajatietoyksiköksi. Osallistuvien 
jäsenvaltioiden on sovittava 
matkustajatietoyksikön toimintaa 
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, 
ja niiden on noudatettava tässä direktiivissä 
säädettyjä vaatimuksia.

2. Matkustajatietoyksikkö toimii 
Euroopan unionin jonkin jäsenvaltion 
alueella. Jäsenvaltioiden on sovittava 
matkustajatietoyksikön toimintaa 
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, 
ja niiden on noudatettava tässä direktiivissä 
säädettyjä vaatimuksia.

Or. de

Tarkistus 238
Hubert Pirker

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vähintään kaksi jäsenvaltiota voi 
perustaa tai nimetä yhteisen viranomaisen
toimimaan matkustajatietoyksikkönään. 
Tällaisen matkustajatietoyksikön on 
toimittava jossakin osallistuvassa 
jäsenvaltiossa ja se katsotaan kaikkien 
osallistuvien jäsenvaltioiden kansalliseksi 
matkustajatietoyksiköksi. Osallistuvien 
jäsenvaltioiden on sovittava 
matkustajatietoyksikön toimintaa 
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, 
ja niiden on noudatettava tässä direktiivissä 
säädettyjä vaatimuksia.

2. Vähintään kaksi jäsenvaltiota voi 
perustaa yhteisen yksikön toimimaan 
matkustajatietoyksikkönään tai nimetä 
esimerkiksi Europolin toimimaan 
sellaisena. Tällaisen 
matkustajatietoyksikön on toimittava 
jossakin osallistuvassa jäsenvaltiossa tai 
ylemmän tason yksikön, kuten Europolin, 
sijaintipaikassa, ja se katsotaan kaikkien 
osallistuvien jäsenvaltioiden kansalliseksi 
matkustajatietoyksiköksi. Osallistuvien 
jäsenvaltioiden on sovittava 
matkustajatietoyksikön toimintaa 
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, 
ja niiden on noudatettava tässä direktiivissä 
säädettyjä vaatimuksia.
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Or. de

Tarkistus 239
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Matkustajatietoyksikön toiminnan 
valvontaa varten perustetaan 
hallintoneuvosto. Hallintoneuvostossa on 
yksi kansallisten viranomaisten, yksi 
Europolin, yksi Euroopan 
tietosuojaviranomaisen ja yksi Euroopan 
komission edustaja. Hallintoneuvosto 
laatii itselleen työjärjestyksen ja valitsee 
jäsentensä joukosta puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan.

Or. de

Perustelu

Hallintoneuvoston tehtävänä on huolehtia olennaisista päivittäisen toiminnan ulkopuolisista 
asioista. Johtajan vastuulla ovat päivittäiseen hallintoon liittyvät tehtävät, henkilöstöhallinto 
sekä hallintoneuvoston tekemien päätösten valmistelu ja täytäntöönpano.

Tarkistus 240
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava 
komissiolle matkustajatietoyksikön 
perustamisesta kuukauden kuluessa, ja ne 
voivat päivittää ilmoitustaan milloin 
tahansa. Komissio julkaisee nämä tiedot 
ja niiden päivitykset Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

Poistetaan.
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Or. de

Tarkistus 241
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kaikkien matkustajatietoyksikköjen 
on nimitettävä tietosuojaviranomainen.

Or. en

Tarkistus 242
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kansainvälisten lentojen matkustajia 
koskevien PNR-tietojen tallentaminen, 
käsitteleminen ja analysoiminen on 
toteutettava yksinomaan unionin alueella. 
Näin ollen näihin menettelyihin 
sovelletaan henkilötietojen suojaamisesta 
annettua unionin lainsäädäntöä.

Or. en

Tarkistus 243
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
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varottavia, tehokkaita ja oikeasuhteisia 
seuraamuksia, kuten rikosoikeudellisia 
seuraamuksia, määrätään 
matkustajatietoyksikköjen henkilöstön 
jäsenille, kun ilmenee, että he ovat 
syyllistyneet PNR-tietojen väärinkäyttöön 
tai muihin tämän direktiivin nojalla 
hyväksyttyjen kansallisten määräyksien 
vastaisiin rikkomuksiin.

Or. en

Tarkistus 244
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Kansainvälisten lentojen matkustajia 
koskevien PNR-tietojen tallentaminen, 
käsitteleminen ja analysoiminen on 
toteutettava yksinomaan EU:n alueella. 
Näin ollen näihin menettelyihin 
sovelletaan henkilötietojen suojaamisesta 
annettua unionin lainsäädäntöä.

Or. en

Tarkistus 245
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

4 artikla Poistetaan.
PNR-tietojen käsittely

1. Kunkin jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikön on kerättävä 
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lentoliikenteen harjoittajien 6 artiklan 
nojalla toimittamat PNR-tiedot, jotka 
liittyvät kyseisen jäsenvaltion alueelle 
laskeutuviin tai sieltä lähteviin 
kansainvälisiin lentoihin. Jos 
lentoliikenteen harjoittajien toimittamiin 
PNR-tietoihin sisältyy muita kuin 
liitteessä mainittuja tietoja, 
matkustajatietoyksikön on poistettava 
tällaiset tiedot välittömästi 
vastaanottamisen jälkeen.
2. Matkustajatietoyksikkö saa käsitellä 
PNR-tietoja vain seuraavia tarkoituksia 
varten:
(a) matkustajien arviointi ennen kuin he 
saapuvat kyseiseen jäsenvaltioon tai 
lähtevät sieltä, jotta voidaan tunnistaa 
henkilöt, jotka saattavat olla osallisina 
terrorismirikoksessa tai vakavassa 
kansainvälisessä rikoksessa ja joista 
5 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten 
viranomaisten on tehtävä lisätutkimuksia. 
Tällaisen arvioinnin laatimista varten 
matkustajatietoyksikkö voi käsitellä 
PNR-tietoja vertaamalla niitä ennalta 
määritettyihin kriteereihin. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tällaisen automaattisen tietojenkäsittelyn 
tuloksena saatavat osumat tarkistetaan 
yksittäin ei-automaattisen käsittelyn 
keinoin, jotta voidaan arvioida, onko 
5 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen 
viranomaisen tarpeen toteuttaa 
toimenpiteitä;
(b) matkustajien arviointi ennen kuin he 
saapuvat kyseiseen jäsenvaltioon tai 
lähtevät sieltä, jotta voidaan tunnistaa 
henkilöt, jotka saattavat olla osallisina 
terrorismirikoksessa tai vakavassa 
rikollisuudessa ja joista 5 artiklassa 
tarkoitettujen toimivaltaisten 
viranomaisten on tehtävä lisätutkimuksia. 
Tällaisten arvioiden laatimista varten 
matkustajatietoyksikkö voi vertailla 
PNR-tietoja asianmukaisiin 
tietokantoihin, myös kansainvälisiin tai 
kansallisiin tietokantoihin tai EU:n 
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tietokantojen kansallisiin kopioihin, jos 
sellaisia on perustettu EU:n 
lainsäädännön nojalla etsityistä tai 
etsintäkuulutetuista henkilöistä tai 
esineistä, tällaisiin tiedostoihin 
sovellettavien unionin, kansainvälisten ja 
kansallisten sääntöjen mukaisesti. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tällaisen automaattisen tietojenkäsittelyn 
tuloksena saatavat osumat tarkistetaan 
yksittäin ei-automaattisen käsittelyn 
keinoin, jotta voidaan arvioida, onko 
5 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen 
viranomaisen tarpeen toteuttaa 
toimenpiteitä;
(c) vastaaminen tapauskohtaisesti 
toimivaltaisten viranomaisten 
asianmukaisesti perusteltuihin pyyntöihin 
toimittaa PNR-tietoja ja käsitellä 
PNR-tietoja yksittäisissä tapauksissa 
terrorismirikosten tai vakavien rikosten 
ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja 
syytteeseenpanoa varten, ja tällaisen 
käsittelyn tulosten toimittaminen 
toimivaltaisille viranomaisille; ja
(d) PNR-tietojen analysointi 
arviointikriteerien päivittämistä tai uusien 
kriteerien luomista varten, jotta voidaan 
tunnistaa henkilöt, jotka saattavat olla 
osallisina a alakohdassa tarkoitetussa 
terrorismirikoksessa tai vakavassa 
kansainvälisessä rikoksessa.
3. Edellä 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettu matkustajien arviointi ennen 
kuin he saapuvat jäsenvaltioon tai 
lähtevät sieltä on toteutettava 
syrjimättömästi, kyseisen jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikön laatimien 
arviointikriteerien perusteella. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkustajatietoyksiköt laativat 
arviointikriteerit yhteistyössä 5 artiklassa 
tarkoitettujen toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa. Arviointikriteerit 
eivät saa missään tapauksessa perustua 
henkilön rotuun tai etniseen alkuperään, 
uskonnolliseen tai filosofiseen 
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vakaumukseen, poliittisiin mielipiteisiin, 
ammattiliiton jäsenyyteen tai 
terveydentilaa tai sukupuolielämää 
koskeviin tietoihin.
4. Jäsenvaltion matkustajatietoyksikön on 
toimitettava PNR-tiedot tai 2 kohdan a ja 
b alakohdan mukaisesti tunnistettujen 
henkilöiden PNR-tietojen käsittelyn 
tulokset lisätutkimuksia varten saman 
jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille. Tällaiset tiedonsiirrot on 
aina tehtävä tapauskohtaisesti.

Or. en

Tarkistus 246
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikön on kerättävä 
lentoliikenteen harjoittajien 6 artiklan 
nojalla toimittamat PNR-tiedot, jotka 
liittyvät kyseisen jäsenvaltion alueelle 
laskeutuviin tai sieltä lähteviin 
kansainvälisiin lentoihin. Jos 
lentoliikenteen harjoittajien toimittamiin 
PNR-tietoihin sisältyy muita kuin liitteessä 
mainittuja tietoja, matkustajatietoyksikön 
on poistettava tällaiset tiedot välittömästi 
vastaanottamisen jälkeen.

1. Kunkin jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikön on kerättävä 
lentoliikenteen harjoittajien 6 artiklan 
nojalla toimittamat PNR-tiedot, jotka 
liittyvät kyseisen jäsenvaltion alueelle 
laskeutuviin tai sieltä lähteviin 
mahdollisen iskun kohteena oleviin
kansainvälisiin lentoihin. Jos 
lentoliikenteen harjoittajien toimittamiin 
PNR-tietoihin sisältyy muita kuin liitteessä 
mainittuja tietoja, matkustajatietoyksikön 
on poistettava tällaiset tiedot välittömästi ja 
pysyvästi vastaanottamisen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 247
Axel Voss
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Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikön on kerättävä 
lentoliikenteen harjoittajien 6 artiklan 
nojalla toimittamat PNR-tiedot, jotka 
liittyvät kyseisen jäsenvaltion alueelle 
laskeutuviin tai sieltä lähteviin 
kansainvälisiin lentoihin. Jos 
lentoliikenteen harjoittajien toimittamiin 
PNR-tietoihin sisältyy muita kuin liitteessä 
mainittuja tietoja, matkustajatietoyksikön 
on poistettava tällaiset tiedot välittömästi 
vastaanottamisen jälkeen.

1. Matkustajatietoyksikön on kerättävä 
lentoliikenteen harjoittajien 6 artiklan 
nojalla toimittamat PNR-tiedot, jotka 
liittyvät kyseisen jäsenvaltion alueelle 
laskeutuviin tai sieltä lähteviin 
kansainvälisiin lentoihin. Jos 
lentoliikenteen harjoittajien toimittamiin 
PNR-tietoihin sisältyy muita kuin liitteessä 
mainittuja tietoja, matkustajatietoyksikön 
on poistettava tällaiset tiedot välittömästi 
vastaanottamisen jälkeen.

Or. de

Tarkistus 248
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikön on kerättävä 
lentoliikenteen harjoittajien 6 artiklan 
nojalla toimittamat PNR-tiedot, jotka 
liittyvät kyseisen jäsenvaltion alueelle 
laskeutuviin tai sieltä lähteviin 
kansainvälisiin lentoihin. Jos 
lentoliikenteen harjoittajien toimittamiin 
PNR-tietoihin sisältyy muita kuin liitteessä 
mainittuja tietoja, matkustajatietoyksikön 
on poistettava tällaiset tiedot välittömästi 
vastaanottamisen jälkeen.

1. Kunkin jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikön on kerättävä 
lentoliikenteen harjoittajien 6 artiklan 
nojalla toimittamat PNR-tiedot, jotka 
liittyvät kyseisen jäsenvaltion alueelle 
laskeutuviin tai sieltä lähteviin 
kansainvälisiin lentoihin, varmistaen 
samalla parhaan mahdollisen 
turvallisuustason. Jos lentoliikenteen 
harjoittajien toimittamiin PNR-tietoihin 
sisältyy muita kuin liitteessä mainittuja 
tietoja, matkustajatietoyksikön on 
poistettava tällaiset tiedot välittömästi 
vastaanottamisen jälkeen. 

Or. ro
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Tarkistus 249
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikön on kerättävä 
lentoliikenteen harjoittajien 6 artiklan 
nojalla toimittamat PNR-tiedot, jotka 
liittyvät kyseisen jäsenvaltion alueelle 
laskeutuviin tai sieltä lähteviin 
kansainvälisiin lentoihin. Jos 
lentoliikenteen harjoittajien toimittamiin 
PNR-tietoihin sisältyy muita kuin liitteessä 
mainittuja tietoja, matkustajatietoyksikön 
on poistettava tällaiset tiedot välittömästi 
vastaanottamisen jälkeen.

1. Kunkin jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikön on kerättävä 
lentoliikenteen harjoittajien 6 artiklan 
nojalla toimittamat PNR-tiedot, jotka 
liittyvät kyseisen jäsenvaltion alueelle 
laskeutuviin tai sieltä lähteviin 
kansainvälisiin lentoihin. Lentoliikenteen 
harjoittajien on pidättäydyttävä 
välittämästä arkaluonteisia tietoja. Jos 
lentoliikenteen harjoittajien toimittamiin 
PNR-tietoihin sisältyy muita kuin liitteessä 
mainittuja tietoja, matkustajatietoyksikön 
on poistettava tällaiset tiedot välittömästi 
vastaanottamisen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 250
Véronique Mathieu

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikön on kerättävä 
lentoliikenteen harjoittajien 6 artiklan 
nojalla toimittamat PNR-tiedot, jotka 
liittyvät kyseisen jäsenvaltion alueelle 
laskeutuviin tai sieltä lähteviin 
kansainvälisiin lentoihin. Jos 
lentoliikenteen harjoittajien toimittamiin 
PNR-tietoihin sisältyy muita kuin liitteessä 
mainittuja tietoja, matkustajatietoyksikön 
on poistettava tällaiset tiedot välittömästi 
vastaanottamisen jälkeen.

1. Kunkin jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikön on kerättävä 
lentoliikenteen harjoittajien 6 artiklan 
nojalla toimittamat PNR-tiedot, jotka 
liittyvät kyseisen jäsenvaltion alueelle 
laskeutuviin tai sieltä lähteviin unionin 
sisäisiin ja ulkopuolisiin lentoihin. Jos 
lentoliikenteen harjoittajien toimittamiin 
PNR-tietoihin sisältyy muita kuin liitteessä 
mainittuja tietoja, matkustajatietoyksikön 
on poistettava tällaiset tiedot välittömästi 
vastaanottamisen jälkeen.
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Or. fr

Perustelu

Tarkistus on seuraus siitä, että sisällytetään kaikki unionin sisäiset lennot direktiivin 
soveltamisalaan. Terminologisesti ilmaus 'unionin sisäiset ja ulkopuoliset lennot' on 
suositeltavampi kuin 'kansainväliset ja sisäiset lennot', koska jälkimmäinen liittyy Schengenin 
rajasäännöstöön, jota ei ole mukautettu direktiiviin, jota sovelletaan koko Euroopan unionin 
alueella.

Tarkistus 251
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot vastaavat PNR-tietojen 
keräämisestä, käsittelemisestä ja edelleen 
välittämisestä aiheutuvista 
kustannuksista.

Or. en

Tarkistus 252
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot vastaavat PNR-tietojen 
keräämisestä, käsittelemisestä ja edelleen 
välittämisestä aiheutuvista 
kustannuksista.

Or. en

Tarkistus 253
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. PNR-tietojen profilointi on kielletty 
tämän direktiivin mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 254
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) matkustajien arviointi ennen kuin he 
saapuvat kyseiseen jäsenvaltioon tai 
lähtevät sieltä, jotta voidaan tunnistaa 
henkilöt, jotka saattavat olla osallisina 
terrorismirikoksessa tai vakavassa 
kansainvälisessä rikoksessa ja joista 
5 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten 
viranomaisten on tehtävä lisätutkimuksia. 
Tällaisen arvioinnin laatimista varten 
matkustajatietoyksikkö voi käsitellä 
PNR-tietoja vertaamalla niitä ennalta 
määritettyihin kriteereihin. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tällaisen automaattisen tietojenkäsittelyn 
tuloksena saatavat osumat tarkistetaan 
yksittäin ei-automaattisen käsittelyn 
keinoin, jotta voidaan arvioida, onko 
5 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen 
viranomaisen tarpeen toteuttaa 
toimenpiteitä;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

PNR-tietojen profilointi tai käsittely vertaamalla niitä ennalta määritettyihin 
arviointikriteereihin on kiellettävä, koska profilointia ei ole määritelty oikeudellisesti EU:ssa.
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Tarkistus 255
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) matkustajien arviointi ennen kuin he 
saapuvat kyseiseen jäsenvaltioon tai 
lähtevät sieltä, jotta voidaan tunnistaa 
henkilöt, jotka saattavat olla osallisina 
terrorismirikoksessa tai vakavassa 
kansainvälisessä rikoksessa ja joista 
5 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten 
viranomaisten on tehtävä lisätutkimuksia. 
Tällaisen arvioinnin laatimista varten 
matkustajatietoyksikkö voi käsitellä 
PNR-tietoja vertaamalla niitä ennalta 
määritettyihin kriteereihin. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tällaisen automaattisen tietojenkäsittelyn 
tuloksena saatavat osumat tarkistetaan 
yksittäin ei-automaattisen käsittelyn 
keinoin, jotta voidaan arvioida, onko 
5 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen 
viranomaisen tarpeen toteuttaa 
toimenpiteitä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 256
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) matkustajien arviointi ennen kuin he 
saapuvat kyseiseen jäsenvaltioon tai 
lähtevät sieltä, jotta voidaan tunnistaa 
henkilöt, jotka saattavat olla osallisina 
terrorismirikoksessa tai vakavassa 

Poistetaan.
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kansainvälisessä rikoksessa ja joista 
5 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten 
viranomaisten on tehtävä lisätutkimuksia. 
Tällaisen arvioinnin laatimista varten 
matkustajatietoyksikkö voi käsitellä 
PNR-tietoja vertaamalla niitä ennalta 
määritettyihin kriteereihin. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tällaisen automaattisen tietojenkäsittelyn 
tuloksena saatavat osumat tarkistetaan 
yksittäin ei-automaattisen käsittelyn 
keinoin, jotta voidaan arvioida, onko 
5 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen 
viranomaisen tarpeen toteuttaa 
toimenpiteitä;

Or. en

Tarkistus 257
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) matkustajien arviointi ennen kuin he 
saapuvat kyseiseen jäsenvaltioon tai 
lähtevät sieltä, jotta voidaan tunnistaa 
henkilöt, jotka saattavat olla osallisina 
terrorismirikoksessa tai vakavassa 
kansainvälisessä rikoksessa ja joista 
5 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten 
viranomaisten on tehtävä lisätutkimuksia. 
Tällaisen arvioinnin laatimista varten 
matkustajatietoyksikkö voi käsitellä 
PNR-tietoja vertaamalla niitä ennalta 
määritettyihin kriteereihin. Jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että tällaisen 
automaattisen tietojenkäsittelyn tuloksena 
saatavat osumat tarkistetaan yksittäin ei-
automaattisen käsittelyn keinoin, jotta 
voidaan arvioida, onko 5 artiklassa 
tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen 
tarpeen toteuttaa toimenpiteitä;

(b) matkustajien arviointi ennen kuin he 
saapuvat kyseiseen jäsenvaltioon tai 
lähtevät sieltä, jotta voidaan tunnistaa 
henkilöt, jotka saattavat olla osallisina 
terrorismirikoksessa ja joista 5 artiklassa 
tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten 
on tehtävä lisätutkimuksia. Tällaisen 
arvioinnin laatimista varten 
matkustajatietoyksikkö voi käsitellä 
PNR-tietoja vertaamalla niitä ennalta 
määritettyihin kriteereihin, jotka 
5 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset 
viranomaiset ovat määrittäneet. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tällaisen automaattisen tietojenkäsittelyn 
tuloksena saatavat osumat tarkistetaan 
yksittäin ei-automaattisen käsittelyn 
keinoin, jotta voidaan arvioida, onko 
5 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen 
viranomaisen tarpeen toteuttaa 
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toimenpiteitä;

Or. en

Tarkistus 258
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) matkustajien arviointi ennen kuin he 
saapuvat kyseiseen jäsenvaltioon tai 
lähtevät sieltä, jotta voidaan tunnistaa 
henkilöt, jotka saattavat olla osallisina 
terrorismirikoksessa tai vakavassa 
kansainvälisessä rikoksessa ja joista 
5 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten 
viranomaisten on tehtävä lisätutkimuksia. 
Tällaisen arvioinnin laatimista varten 
matkustajatietoyksikkö voi käsitellä PNR-
tietoja vertaamalla niitä ennalta 
määritettyihin kriteereihin. Jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että tällaisen 
automaattisen tietojenkäsittelyn tuloksena 
saatavat osumat tarkistetaan yksittäin ei-
automaattisen käsittelyn keinoin, jotta 
voidaan arvioida, onko 5 artiklassa 
tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen 
tarpeen toteuttaa toimenpiteitä;

(a) matkustajien arviointi ennen kuin he 
saapuvat kyseiseen jäsenvaltioon tai 
lähtevät sieltä, jotta voidaan tunnistaa 
henkilöt, jotka saattavat olla osallisina 
terrorismirikoksessa tai vakavassa 
kansainvälisessä rikoksessa ja joista 
5 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten 
viranomaisten on tehtävä lisätutkimuksia. 
Tällaisen arvioinnin laatimista varten 
matkustajatietoyksikkö käsittelee PNR-
tietoja vertaamalla niitä objektiivisiin 
ennalta määritettyihin kriteereihin. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tällaisen automaattisen tietojenkäsittelyn 
tuloksena saatavat osumat tarkistetaan 
yksittäin ei-automaattisen käsittelyn 
keinoin, jotta voidaan arvioida, onko 
5 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen 
viranomaisen tarpeen toteuttaa 
toimenpiteitä; 

Or. ro

Tarkistus 259
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) matkustajien arviointi ennen kuin he (a) matkustajien arviointi ennen kuin he 
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saapuvat kyseiseen jäsenvaltioon tai 
lähtevät sieltä, jotta voidaan tunnistaa 
henkilöt, jotka saattavat olla osallisina 
terrorismirikoksessa tai vakavassa 
kansainvälisessä rikoksessa ja joista 
5 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten 
viranomaisten on tehtävä lisätutkimuksia. 
Tällaisen arvioinnin laatimista varten 
matkustajatietoyksikkö voi käsitellä 
PNR-tietoja vertaamalla niitä ennalta 
määritettyihin kriteereihin. Jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että tällaisen
automaattisen tietojenkäsittelyn tuloksena 
saatavat osumat tarkistetaan yksittäin ei-
automaattisen käsittelyn keinoin, jotta 
voidaan arvioida, onko 5 artiklassa 
tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen 
tarpeen toteuttaa toimenpiteitä;

saapuvat kyseiseen jäsenvaltioon tai 
lähtevät sieltä, jotta voidaan tunnistaa 
henkilöt, jotka saattavat olla osallisina 
terrorismirikoksessa tai vakavassa 
kansainvälisessä rikoksessa ja joista 
5 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten 
viranomaisten on tehtävä lisätutkimuksia. 
Tällaisen arvioinnin laatimista varten 
matkustajatietoyksikkö ei voi käsitellä 
PNR-tietoja vertaamalla niitä ennalta 
määritettyihin kriteereihin. Jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että kaikenlaisen
automaattisen tietojenkäsittelyn tuloksena 
saatavat osumat tarkistetaan yksittäin ei-
automaattisen käsittelyn keinoin, jotta 
voidaan arvioida, onko 5 artiklassa 
tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen 
tarpeen toteuttaa toimenpiteitä;

Or. en

Tarkistus 260
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) matkustajien arviointi ennen kuin he 
saapuvat kyseiseen jäsenvaltioon tai 
lähtevät sieltä, jotta voidaan tunnistaa 
henkilöt, jotka saattavat olla osallisina 
terrorismirikoksessa tai vakavassa 
kansainvälisessä rikoksessa ja joista 5 
artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten 
viranomaisten on tehtävä lisätutkimuksia. 
Tällaisen arvioinnin laatimista varten 
matkustajatietoyksikkö voi käsitellä PNR-
tietoja vertaamalla niitä ennalta 
määritettyihin kriteereihin. Jäsenvaltioiden
on varmistettava, että tällaisen 
automaattisen tietojenkäsittelyn tuloksena 
saatavat osumat tarkistetaan yksittäin ei-
automaattisen käsittelyn keinoin, jotta 
voidaan arvioida, onko 5 artiklassa 

(a) matkustajien arviointi ennen kuin he 
saapuvat kyseiseen jäsenvaltioon tai 
lähtevät sieltä, jotta voidaan tunnistaa 
henkilöt, jotka saattavat olla osallisina 
terrorismirikoksessa tai vakavassa 
kansainvälisessä rikoksessa ja joista 5 
artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten 
viranomaisten on tehtävä lisätutkimuksia. 
Tällaisen arvioinnin laatimista varten 
matkustajatietoyksikkö voi käsitellä PNR-
tietoja vertaamalla niitä ennalta 
määritettyihin kriteereihin. 
Matkustajatietoyksikön on varmistettava, 
että tällaisen automaattisen 
tietojenkäsittelyn tuloksena saatavat 
osumat tarkistetaan yksittäin ei-
automaattisen käsittelyn keinoin, jotta 
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tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen 
tarpeen toteuttaa toimenpiteitä;

voidaan arvioida, onko 5 artiklassa 
tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen 
tarpeen toteuttaa toimenpiteitä;

Or. de

Tarkistus 261
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) matkustajien arviointi ennen kuin he 
saapuvat kyseiseen jäsenvaltioon tai 
lähtevät sieltä, jotta voidaan tunnistaa 
henkilöt, jotka saattavat olla osallisina 
terrorismirikoksessa tai vakavassa 
rikollisuudessa ja joista 5 artiklassa 
tarkoitettujen toimivaltaisten 
viranomaisten on tehtävä lisätutkimuksia. 
Tällaisten arvioiden laatimista varten 
matkustajatietoyksikkö voi vertailla 
PNR-tietoja asianmukaisiin 
tietokantoihin, myös kansainvälisiin tai 
kansallisiin tietokantoihin tai EU:n 
tietokantojen kansallisiin kopioihin, jos 
sellaisia on perustettu EU:n 
lainsäädännön nojalla etsityistä tai 
etsintäkuulutetuista henkilöistä tai 
esineistä, tällaisiin tiedostoihin 
sovellettavien unionin, kansainvälisten ja 
kansallisten sääntöjen mukaisesti. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tällaisen automaattisen tietojenkäsittelyn 
tuloksena saatavat osumat tarkistetaan 
yksittäin ei-automaattisen käsittelyn 
keinoin, jotta voidaan arvioida, onko 
5 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen 
viranomaisen tarpeen toteuttaa 
toimenpiteitä;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 262
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) matkustajien arviointi ennen kuin he 
saapuvat kyseiseen jäsenvaltioon tai 
lähtevät sieltä, jotta voidaan tunnistaa 
henkilöt, jotka saattavat olla osallisina 
terrorismirikoksessa tai vakavassa 
rikollisuudessa ja joista 5 artiklassa 
tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten 
on tehtävä lisätutkimuksia. Tällaisten 
arvioiden laatimista varten 
matkustajatietoyksikkö voi vertailla 
PNR-tietoja asianmukaisiin tietokantoihin, 
myös kansainvälisiin tai kansallisiin 
tietokantoihin tai EU:n tietokantojen 
kansallisiin kopioihin, jos sellaisia on 
perustettu EU:n lainsäädännön nojalla 
etsityistä tai etsintäkuulutetuista henkilöistä 
tai esineistä, tällaisiin tiedostoihin 
sovellettavien unionin, kansainvälisten ja 
kansallisten sääntöjen mukaisesti. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tällaisen automaattisen tietojenkäsittelyn 
tuloksena saatavat osumat tarkistetaan 
yksittäin ei-automaattisen käsittelyn 
keinoin, jotta voidaan arvioida, onko 
5 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen 
viranomaisen tarpeen toteuttaa 
toimenpiteitä;

(b) matkustajien henkilöllisyyden 
tarkastaminen ennen kuin he saapuvat 
kyseiseen jäsenvaltioon tai lähtevät sieltä, 
jotta voidaan tunnistaa henkilöt, jotka 
saattavat olla osallisina 
terrorismirikoksessa tai vakavassa
kansainvälisessä rikollisuudessa ja joista 5 
artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten 
viranomaisten on tehtävä lisätutkimuksia. 
Tällaisten tarkastuksien toteuttamista 
varten matkustajatietoyksikkö voi vertailla 
PNR-tietoja erityisesti terrorismirikosten 
ja vakavan kansainvälisen rikollisuuden 
ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja 
syytteeseenpanoa varten luotuihin 
tietokantoihin, myös kansainvälisiin tai 
kansallisiin tietokantoihin tai EU:n 
tietokantojen kansallisiin kopioihin, jos 
sellaisia on perustettu EU:n lainsäädännön 
nojalla etsityistä tai etsintäkuulutetuista 
henkilöistä tai esineistä, tällaisiin 
tiedostoihin sovellettavien unionin, 
kansainvälisten ja kansallisten sääntöjen 
mukaisesti. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että tällaisen automaattisen 
tietojenkäsittelyn tuloksena saatavat 
osumat tarkistetaan yksittäin ei-
automaattisen käsittelyn keinoin, jotta 
voidaan arvioida, onko 5 artiklassa 
tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen 
tarpeen toteuttaa toimenpiteitä;

Or. en

Tarkistus 263
Carmen Romero López, Birgit Sippel
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Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) matkustajien arviointi ennen kuin he 
saapuvat kyseiseen jäsenvaltioon tai 
lähtevät sieltä, jotta voidaan tunnistaa 
henkilöt, jotka saattavat olla osallisina 
terrorismirikoksessa tai vakavassa 
rikollisuudessa ja joista 5 artiklassa 
tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten 
on tehtävä lisätutkimuksia. Tällaisten 
arvioiden laatimista varten 
matkustajatietoyksikkö voi vertailla 
PNR-tietoja asianmukaisiin tietokantoihin, 
myös kansainvälisiin tai kansallisiin 
tietokantoihin tai EU:n tietokantojen 
kansallisiin kopioihin, jos sellaisia on 
perustettu EU:n lainsäädännön nojalla 
etsityistä tai etsintäkuulutetuista henkilöistä 
tai esineistä, tällaisiin tiedostoihin 
sovellettavien unionin, kansainvälisten ja 
kansallisten sääntöjen mukaisesti. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tällaisen automaattisen tietojenkäsittelyn 
tuloksena saatavat osumat tarkistetaan 
yksittäin ei-automaattisen käsittelyn 
keinoin, jotta voidaan arvioida, onko 
5 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen 
viranomaisen tarpeen toteuttaa 
toimenpiteitä;

(b) matkustajien arviointi ennen kuin he 
saapuvat kyseiseen jäsenvaltioon tai 
lähtevät sieltä, jotta voidaan tunnistaa 
henkilöt, jotka saattavat olla osallisina 
terrorismirikoksessa ja joista 5 artiklassa 
tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten 
on tehtävä lisätutkimuksia. Tällaisten 
arvioiden laatimista varten 
matkustajatietoyksikkö voi vertailla 
PNR-tietoja asianmukaisiin tietokantoihin, 
myös kansainvälisiin tai kansallisiin 
tietokantoihin tai EU:n tietokantojen 
kansallisiin kopioihin, jos sellaisia on 
perustettu EU:n lainsäädännön nojalla 
etsityistä tai etsintäkuulutetuista henkilöistä 
tai esineistä, tällaisiin tiedostoihin 
sovellettavien unionin, kansainvälisten ja 
kansallisten sääntöjen mukaisesti. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tällaisen automaattisen tietojenkäsittelyn 
tuloksena saatavat osumat tarkistetaan 
yksittäin ei-automaattisen käsittelyn 
keinoin, jotta voidaan arvioida, onko 
5 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen 
viranomaisen tarpeen toteuttaa 
toimenpiteitä;

Or. en

Tarkistus 264
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) matkustajien arviointi ennen kuin he 
saapuvat kyseiseen jäsenvaltioon tai 
lähtevät sieltä, jotta voidaan tunnistaa 

(b) lisäarviointi – jonka 5 artiklassa 
tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset 
voivat laatia ennen kuin matkustajat
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henkilöt, jotka saattavat olla osallisina 
terrorismirikoksessa tai vakavassa 
rikollisuudessa ja joista 5 artiklassa 
tarkoitettujen toimivaltaisten 
viranomaisten on tehtävä lisätutkimuksia. 
Tällaisten arvioiden laatimista varten 
matkustajatietoyksikkö voi vertailla 
PNR-tietoja asianmukaisiin tietokantoihin, 
myös kansainvälisiin tai kansallisiin 
tietokantoihin tai EU:n tietokantojen 
kansallisiin kopioihin, jos sellaisia on 
perustettu EU:n lainsäädännön nojalla 
etsityistä tai etsintäkuulutetuista henkilöistä 
tai esineistä, tällaisiin tiedostoihin 
sovellettavien unionin, kansainvälisten ja 
kansallisten sääntöjen mukaisesti. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tällaisen automaattisen tietojenkäsittelyn 
tuloksena saatavat osumat tarkistetaan 
yksittäin ei-automaattisen käsittelyn 
keinoin, jotta voidaan arvioida, onko 
5 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen 
viranomaisen tarpeen toteuttaa 
toimenpiteitä;

saapuvat kyseiseen jäsenvaltioon tai 
lähtevät sieltä – sellaisten matkustajien 
tapauksessa, joiden voidaan 
tosiasiallisesti epäillä olevan osallisina 
terrorismirikoksessa tai vakavassa
kansainvälisessä rikollisuudessa. 
Tällaisten arvioiden laatimista varten 
matkustajatietoyksikkö voi vertailla 
PNR-tietoja asianmukaisiin tietokantoihin, 
myös kansainvälisiin tai kansallisiin 
tietokantoihin tai EU:n tietokantojen 
kansallisiin kopioihin, jos sellaisia on 
perustettu EU:n lainsäädännön nojalla 
etsityistä tai etsintäkuulutetuista henkilöistä 
tai esineistä, tällaisiin tiedostoihin 
sovellettavien unionin, kansainvälisten ja 
kansallisten sääntöjen mukaisesti. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tällaisen automaattisen tietojenkäsittelyn 
tuloksena saatavat osumat tarkistetaan 
yksittäin ei-automaattisen käsittelyn 
keinoin, jotta voidaan arvioida, onko 
5 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen 
viranomaisen tarpeen toteuttaa 
toimenpiteitä;

Or. en

Tarkistus 265
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) matkustajien arviointi ennen kuin he 
saapuvat kyseiseen jäsenvaltioon tai 
lähtevät sieltä, jotta voidaan tunnistaa 
henkilöt, jotka saattavat olla osallisina 
terrorismirikoksessa tai vakavassa 
rikollisuudessa ja joista 5 artiklassa 
tarkoitettujen toimivaltaisten 
viranomaisten on tehtävä lisätutkimuksia. 
Tällaisten arvioiden laatimista varten 
matkustajatietoyksikkö voi vertailla 

(b) lisäarviointi – jonka 5 artiklassa 
tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset 
voivat laatia ennen kuin matkustajat
saapuvat kyseiseen jäsenvaltioon tai 
lähtevät sieltä – sellaisten matkustajien 
tapauksessa, joiden voidaan perustellusti 
epäillä olevan osallisina 
terrorismirikoksessa tai vakavassa
kansainvälisessä rikollisuudessa. 
Tällaisten arvioiden laatimista varten 
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PNR-tietoja asianmukaisiin tietokantoihin, 
myös kansainvälisiin tai kansallisiin 
tietokantoihin tai EU:n tietokantojen 
kansallisiin kopioihin, jos sellaisia on 
perustettu EU:n lainsäädännön nojalla 
etsityistä tai etsintäkuulutetuista henkilöistä 
tai esineistä, tällaisiin tiedostoihin 
sovellettavien unionin, kansainvälisten ja 
kansallisten sääntöjen mukaisesti. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tällaisen automaattisen tietojenkäsittelyn 
tuloksena saatavat osumat tarkistetaan 
yksittäin ei-automaattisen käsittelyn 
keinoin, jotta voidaan arvioida, onko 
5 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen 
viranomaisen tarpeen toteuttaa 
toimenpiteitä;

matkustajatietoyksikkö voi vertailla 
PNR-tietoja asianmukaisiin tietokantoihin, 
myös kansainvälisiin tai kansallisiin 
tietokantoihin tai EU:n tietokantojen 
kansallisiin kopioihin, jos sellaisia on 
perustettu EU:n lainsäädännön nojalla 
etsityistä tai etsintäkuulutetuista henkilöistä 
tai esineistä, tällaisiin tiedostoihin 
sovellettavien unionin, kansainvälisten ja 
kansallisten sääntöjen mukaisesti. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tällaisen automaattisen tietojenkäsittelyn 
tuloksena saatavat osumat tarkistetaan 
yksittäin ei-automaattisen käsittelyn 
keinoin, jotta voidaan arvioida, onko 
5 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen 
viranomaisen tarpeen toteuttaa 
toimenpiteitä;

Or. en

Tarkistus 266
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vastaaminen tapauskohtaisesti 
toimivaltaisten viranomaisten 
asianmukaisesti perusteltuihin pyyntöihin 
toimittaa PNR-tietoja ja käsitellä 
PNR-tietoja yksittäisissä tapauksissa 
terrorismirikosten tai vakavien rikosten 
ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja 
syytteeseenpanoa varten, ja tällaisen 
käsittelyn tulosten toimittaminen 
toimivaltaisille viranomaisille; ja

(c) vastaaminen tapauskohtaisesti 
toimivaltaisten viranomaisten 
asianmukaisesti perusteltuihin pyyntöihin 
toimittaa PNR-tietoja ja käsitellä 
PNR-tietoja yksittäisissä tapauksissa 
terrorismirikosten tai vakavien 
kansainvälisten rikosten ehkäisemistä, 
paljastamista, tutkimista ja 
syytteeseenpanoa varten, ja tällaisen 
käsittelyn tulosten toimittaminen 
toimivaltaisille viranomaisille; ja

Or. en
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Tarkistus 267
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vastaaminen tapauskohtaisesti 
toimivaltaisten viranomaisten 
asianmukaisesti perusteltuihin pyyntöihin 
toimittaa PNR-tietoja ja käsitellä 
PNR-tietoja yksittäisissä tapauksissa 
terrorismirikosten tai vakavien rikosten
ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja 
syytteeseenpanoa varten, ja tällaisen 
käsittelyn tulosten toimittaminen 
toimivaltaisille viranomaisille; ja

(c) vastaaminen tapauskohtaisesti 
toimivaltaisten viranomaisten 
asianmukaisesti perusteltuihin pyyntöihin 
toimittaa PNR-tietoja ja käsitellä 
PNR-tietoja yksittäisissä tapauksissa 
terrorismirikosten ehkäisemistä, 
paljastamista, tutkimista ja 
syytteeseenpanoa varten, ja tällaisen 
käsittelyn tulosten toimittaminen 
toimivaltaisille viranomaisille; ja

Or. en

Tarkistus 268
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vastaaminen tapauskohtaisesti 
toimivaltaisten viranomaisten 
asianmukaisesti perusteltuihin pyyntöihin 
toimittaa PNR-tietoja ja käsitellä 
PNR-tietoja yksittäisissä tapauksissa 
terrorismirikosten tai vakavien rikosten 
ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja 
syytteeseenpanoa varten, ja tällaisen 
käsittelyn tulosten toimittaminen 
toimivaltaisille viranomaisille; ja

(c) vastaaminen tapauskohtaisesti 
toimivaltaisten viranomaisten 
asianmukaisesti perusteltuihin pyyntöihin 
toimittaa PNR-tietoja ja käsitellä 
PNR-tietoja yksittäisissä tapauksissa 
terrorismirikosten tai vakavien 
kansainvälisten rikosten ehkäisemistä, 
paljastamista, tutkimista ja 
syytteeseenpanoa varten, ja tällaisen 
käsittelyn tulosten toimittaminen 
toimivaltaisille viranomaisille; ja

Or. en
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Tarkistus 269
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) PNR-tietojen analysointi 
arviointikriteerien päivittämistä tai uusien 
kriteerien luomista varten, jotta voidaan 
tunnistaa henkilöt, jotka saattavat olla 
osallisina a alakohdassa tarkoitetussa 
terrorismirikoksessa tai vakavassa 
kansainvälisessä rikoksessa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 270
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) PNR-tietojen analysointi 
arviointikriteerien päivittämistä tai uusien 
kriteerien luomista varten, jotta voidaan 
tunnistaa henkilöt, jotka saattavat olla 
osallisina a alakohdassa tarkoitetussa 
terrorismirikoksessa tai vakavassa 
kansainvälisessä rikoksessa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 271
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(d) PNR-tietojen analysointi 
arviointikriteerien päivittämistä tai uusien 
kriteerien luomista varten, jotta voidaan 
tunnistaa henkilöt, jotka saattavat olla 
osallisina a alakohdassa tarkoitetussa 
terrorismirikoksessa tai vakavassa 
kansainvälisessä rikoksessa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 272
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) PNR-tietojen analysointi 
arviointikriteerien päivittämistä tai uusien 
kriteerien luomista varten, jotta voidaan 
tunnistaa henkilöt, jotka saattavat olla 
osallisina a alakohdassa tarkoitetussa 
terrorismirikoksessa tai vakavassa 
kansainvälisessä rikoksessa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 273
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) PNR-tietojen analysointi 
arviointikriteerien päivittämistä tai uusien 
kriteerien luomista varten, jotta voidaan 
tunnistaa henkilöt, jotka saattavat olla
osallisina a alakohdassa tarkoitetussa 

(d) PNR-tietojen analysointi 
arviointikriteerien päivittämistä tai uusien 
kriteerien luomista varten, jotta voidaan 
tunnistaa henkilöt, jotka saattavat olla 
osallisina a alakohdassa tarkoitetussa 
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terrorismirikoksessa tai vakavassa 
kansainvälisessä rikoksessa.

terrorismirikoksessa.

Or. en

Tarkistus 274
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettu matkustajien arviointi ennen 
kuin he saapuvat jäsenvaltioon tai 
lähtevät sieltä on toteutettava 
syrjimättömästi, kyseisen jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikön laatimien 
arviointikriteerien perusteella. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkustajatietoyksiköt laativat 
arviointikriteerit yhteistyössä 5 artiklassa 
tarkoitettujen toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa. Arviointikriteerit 
eivät saa missään tapauksessa perustua 
henkilön rotuun tai etniseen alkuperään, 
uskonnolliseen tai filosofiseen 
vakaumukseen, poliittisiin mielipiteisiin, 
ammattiliiton jäsenyyteen tai 
terveydentilaa tai sukupuolielämää 
koskeviin tietoihin.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

PNR-tietojen profilointi tai käsittely vertaamalla niitä ennalta määritettyihin 
arviointikriteereihin on kiellettävä, koska profilointia ei ole määritelty oikeudellisesti EU:ssa.

Tarkistus 275
Carmen Romero López, Birgit Sippel
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Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettu matkustajien arviointi ennen 
kuin he saapuvat jäsenvaltioon tai lähtevät 
sieltä on toteutettava syrjimättömästi, 
kyseisen jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikön laatimien
arviointikriteerien perusteella. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkustajatietoyksiköt laativat 
arviointikriteerit yhteistyössä 5 artiklassa 
tarkoitettujen toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa. Arviointikriteerit 
eivät saa missään tapauksessa perustua 
henkilön rotuun tai etniseen alkuperään, 
uskonnolliseen tai filosofiseen 
vakaumukseen, poliittisiin mielipiteisiin, 
ammattiliiton jäsenyyteen tai 
terveydentilaa tai sukupuolielämää 
koskeviin tietoihin.

3. Edellä 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettu matkustajien arviointi ennen 
kuin he saapuvat jäsenvaltioon tai lähtevät 
sieltä on toteutettava syrjimättömästi 
arviointikriteerien perusteella. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
5 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset 
viranomaiset laativat arviointikriteerit. 
Arviointikriteerit eivät saa missään 
tapauksessa perustua henkilön rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskonnolliseen tai 
filosofiseen vakaumukseen, poliittisiin 
mielipiteisiin, ammattiliiton jäsenyyteen tai 
terveydentilaa tai sukupuolielämää 
koskeviin tietoihin.

Or. en

Tarkistus 276
Kinga Göncz

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettu matkustajien arviointi ennen 
kuin he saapuvat jäsenvaltioon tai lähtevät 
sieltä on toteutettava syrjimättömästi, 
kyseisen jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikön laatimien 
arviointikriteerien perusteella. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkustajatietoyksiköt laativat 
arviointikriteerit yhteistyössä 5 artiklassa 
tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten 

3. Edellä 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettu matkustajien arviointi ennen 
kuin he saapuvat jäsenvaltioon tai lähtevät 
sieltä on toteutettava syrjimättömästi, 
kyseisen jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikön laatimien 
arviointikriteerien perusteella. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkustajatietoyksiköt laativat 
arviointikriteerit yhteistyössä 5 artiklassa 
tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten 
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kanssa. Arviointikriteerit eivät saa missään 
tapauksessa perustua henkilön rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskonnolliseen tai 
filosofiseen vakaumukseen, poliittisiin 
mielipiteisiin, ammattiliiton jäsenyyteen tai 
terveydentilaa tai sukupuolielämää
koskeviin tietoihin.

kanssa. Arviointikriteerit eivät saa missään 
tapauksessa perustua henkilön rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskonnolliseen tai 
filosofiseen vakaumukseen, poliittisiin 
mielipiteisiin, ammattiliiton jäsenyyteen tai 
terveydentilaa, vammaisuutta tai 
seksuaalista suuntautumista koskeviin 
tietoihin.

Or. en

Tarkistus 277
Tanja Fajon

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettu matkustajien arviointi ennen 
kuin he saapuvat jäsenvaltioon tai lähtevät 
sieltä on toteutettava syrjimättömästi, 
kyseisen jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikön laatimien
arviointikriteerien perusteella. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkustajatietoyksiköt laativat 
arviointikriteerit yhteistyössä 5 artiklassa 
tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten 
kanssa. Arviointikriteerit eivät saa missään 
tapauksessa perustua henkilön rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskonnolliseen tai 
filosofiseen vakaumukseen, poliittisiin 
mielipiteisiin, ammattiliiton jäsenyyteen tai 
terveydentilaa tai sukupuolielämää 
koskeviin tietoihin.

3. Edellä 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettu matkustajien arviointi ennen 
kuin he saapuvat jäsenvaltioon tai lähtevät 
sieltä on toteutettava syrjimättömästi 
yhteisten arviointikriteerien perusteella 
yhteistyössä 5 artiklassa tarkoitettujen 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa. 
Arviointikriteerit eivät saa missään 
tapauksessa perustua henkilön rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskonnolliseen tai 
filosofiseen vakaumukseen, poliittisiin 
mielipiteisiin, ammattiliiton jäsenyyteen tai 
terveydentilaa tai sukupuolielämää 
koskeviin tietoihin.

Or. en

Tarkistus 278
Jan Philipp Albrecht
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Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. PNR-tietojen käsittely voidaan sallia 
ainoastaan toimivaltaisen tuomioistuimen 
tai jäsenvaltion toimielimen määräyksestä 
matkustajatietoyksikön esitettyä asiaa 
koskevan pyynnön. Vain siinä 
tapauksessa, että matkustajatietoyksikkö 
havaitsee kiireellisyysedellytyksen 
("periculum in mora") täyttyvän, se voi 
itse myöntää käsittelyluvan.

Or. en

Tarkistus 279
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. PNR-tietojen välittäminen sallitaan 
ainoastaan jäsenvaltion tuomioistuimen 
määräyksestä matkustajatietoyksikön 
esitettyä asiaa koskevan pyynnön. Vain 
siinä tapauksessa, että 
matkustajatietoyksikkö havaitsee 
kiireellisyysedellytyksen ("periculum in 
mora") täyttyvän, se voi itse myöntää 
käsittelyluvan.

Or. en

Tarkistus 280
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltion matkustajatietoyksikön on 
toimitettava PNR-tiedot tai 2 kohdan a ja b 
alakohdan mukaisesti tunnistettujen 
henkilöiden PNR-tietojen käsittelyn 
tulokset lisätutkimuksia varten saman 
jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille. 
Tällaiset tiedonsiirrot on aina tehtävä 
tapauskohtaisesti.

4. Jäsenvaltion matkustajatietoyksikön on 
toimitettava PNR-tiedot tai 2 kohdan 
b alakohdan mukaisesti tunnistettujen 
henkilöiden PNR-tietojen käsittelyn 
tulokset lisätutkimuksia varten saman 
jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille. 
Tällaiset tiedonsiirrot on aina tehtävä 
tapauskohtaisesti.

Or. en

Tarkistus 281
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltion matkustajatietoyksikön on 
toimitettava PNR-tiedot tai 2 kohdan a ja b 
alakohdan mukaisesti tunnistettujen 
henkilöiden PNR-tietojen käsittelyn 
tulokset lisätutkimuksia varten saman 
jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille. 
Tällaiset tiedonsiirrot on aina tehtävä 
tapauskohtaisesti.

4. Matkustajatietoyksikön on toimitettava 
PNR-tiedot tai 2 kohdan a ja b alakohdan 
mukaisesti tunnistettujen henkilöiden PNR-
tietojen käsittelyn tulokset lisätutkimuksia 
varten saman jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille. Tällaiset tiedonsiirrot on 
aina tehtävä tapauskohtaisesti.

Or. de

Tarkistus 282
Ágnes Hankiss

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltion matkustajatietoyksikön on 
toimitettava PNR-tiedot tai 2 kohdan a ja b 
alakohdan mukaisesti tunnistettujen 

4. 4. Jäsenvaltion matkustajatietoyksikön 
on toimitettava PNR-tiedot tai 2 kohdan a 
ja b alakohdan mukaisesti tunnistettujen
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henkilöiden PNR-tietojen käsittelyn 
tulokset lisätutkimuksia varten saman 
jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille. 
Tällaiset tiedonsiirrot on aina tehtävä 
tapauskohtaisesti.

henkilöiden PNR-tietojen käsittelyn 
tulokset lisätutkimuksia varten saman 
jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.  
Tutkimusten tulosten perusteella 
tunnistettavaan henkilöön liittyvät 
huomautukset säilytetään ja tämä asia 
otetaan huomioon tietojen säilytyksen 
kestossa. Tällaiset tiedonsiirrot on aina 
tehtävä tapauskohtaisesti.

Or. hu

Tarkistus 283
Tanja Fajon

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltion matkustajatietoyksikön on 
toimitettava PNR-tiedot tai 2 kohdan a ja 
b alakohdan mukaisesti tunnistettujen 
henkilöiden PNR-tietojen käsittelyn 
tulokset lisätutkimuksia varten saman 
jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille. 
Tällaiset tiedonsiirrot on aina tehtävä 
tapauskohtaisesti.

4. Jäsenvaltion tai jäsenvaltioiden ryhmän 
matkustajatietoyksikön on toimitettava 
PNR-tiedot tai 2 kohdan a ja b alakohdan 
mukaisesti tunnistettujen henkilöiden 
PNR-tietojen käsittelyn tulokset 
lisätutkimuksia varten saman jäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille. Tällaiset 
tiedonsiirrot on aina tehtävä 
tapauskohtaisesti.

Or. en

Tarkistus 284
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

5 artikla Poistetaan.
Toimivaltaiset viranomaiset

1. Kunkin jäsenvaltion on laadittava 
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luettelo toimivaltaisista viranomaisista, 
joilla on oikeus pyytää tai ottaa vastaan 
matkustajatietoyksiköltä PNR-tietoja tai 
PNR-tietojen käsittelyn tuloksia 
tehdäkseen niitä koskevia lisätutkimuksia 
tai toteuttaakseen tarvittavat toimenpiteet 
terrorismirikosten ja vakavien rikosten 
ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja 
syytteeseenpanoa varten.
2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
oltava viranomaisia, joilla on toimivalta 
ehkäistä, paljastaa ja tutkia 
terrorismirikoksia ja vakavia rikoksia tai 
nostaa syyte niiden perusteella.
3. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava 
komissiolle luettelo toimivaltaisista 
viranomaisistaan viimeistään 
12 kuukauden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta, ja ne voivat päivittää 
ilmoitustaan milloin tahansa. Komissio 
julkaisee nämä tiedot ja niiden päivitykset 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
4. Jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset voivat käsitellä 
matkustajatietoyksikön vastaanottamia 
matkustajien PNR-tietoja tai PNR-tietojen
käsittelyn tuloksia edelleen vain 
terrorismirikosten tai vakavien rikosten 
ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista tai 
syytteeseenpanoa varten.
5. Edellä olevan 4 kohdan säännökset 
eivät vaikuta kansallisen lainsäädännön 
mukaisiin täytäntöönpano- tai 
tuomiovaltuuksiin, jos tällaisen käsittelyn 
perusteella tapahtuvien 
täytäntöönpanotoimien yhteydessä tulee 
esiin muita rikoksia tai viitteitä sellaisista.
6. Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa 
tehdä mitään päätöstä, joka aiheuttaa 
yksilölle vastaisia oikeusvaikutuksia tai 
vaikuttaa häneen merkittävästi, 
yksinomaan PNR-tietojen automaattisen 
käsittelyn perusteella. Tällaista päätöstä ei 
myöskään saa tehdä henkilön rodun tai 
etnisen alkuperän, uskonnollisen tai 
filosofisen vakaumuksen, poliittisten 
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mielipiteiden, ammattiliiton jäsenyyden 
eikä terveydentilaa tai sukupuolielämää 
koskevien tietojen perusteella.

Or. en

Tarkistus 285
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on laadittava 
luettelo toimivaltaisista viranomaisista, 
joilla on oikeus pyytää tai ottaa vastaan 
matkustajatietoyksiköltä PNR-tietoja tai 
PNR-tietojen käsittelyn tuloksia 
tehdäkseen niitä koskevia lisätutkimuksia 
tai toteuttaakseen tarvittavat toimenpiteet 
terrorismirikosten ja vakavien rikosten 
ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja 
syytteeseenpanoa varten.

1. Kunkin jäsenvaltion on laadittava 
luettelo toimivaltaisista viranomaisista, 
joilla on oikeus pyytää tai ottaa vastaan 
matkustajatietoyksiköltä PNR-tietoja tai 
PNR-tietojen käsittelyn tuloksia 
tapauskohtaisesti tehdäkseen niitä 
koskevia lisätutkimuksia tai toteuttaakseen 
tarvittavat toimenpiteet terrorismirikosten 
ja vakavien kansainvälisten rikosten 
ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja 
syytteeseenpanoa varten.

Or. en

Tarkistus 286
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on laadittava 
luettelo toimivaltaisista viranomaisista, 
joilla on oikeus pyytää tai ottaa vastaan 
matkustajatietoyksiköltä PNR-tietoja tai 
PNR-tietojen käsittelyn tuloksia 
tehdäkseen niitä koskevia lisätutkimuksia 
tai toteuttaakseen tarvittavat toimenpiteet 
terrorismirikosten ja vakavien rikosten 

1. (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja 
syytteeseenpanoa varten.

Or. de

Tarkistus 287
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on laadittava 
luettelo toimivaltaisista viranomaisista, 
joilla on oikeus pyytää tai ottaa vastaan 
matkustajatietoyksiköltä PNR-tietoja tai 
PNR-tietojen käsittelyn tuloksia 
tehdäkseen niitä koskevia lisätutkimuksia 
tai toteuttaakseen tarvittavat toimenpiteet 
terrorismirikosten ja vakavien rikosten 
ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja 
syytteeseenpanoa varten.

1. Kunkin jäsenvaltion on laadittava 
luettelo toimivaltaisista viranomaisista, 
joilla on oikeus pyytää tai ottaa vastaan 
matkustajatietoyksiköltä PNR-tietoja tai 
PNR-tietojen käsittelyn tuloksia 
tehdäkseen niitä koskevia lisätutkimuksia 
tai toteuttaakseen tarvittavat toimenpiteet 
terrorismirikosten ehkäisemistä, 
paljastamista, tutkimista ja 
syytteeseenpanoa varten.

Or. en

Tarkistus 288
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on laadittava 
luettelo toimivaltaisista viranomaisista, 
joilla on oikeus pyytää tai ottaa vastaan 
matkustajatietoyksiköltä PNR-tietoja tai 
PNR-tietojen käsittelyn tuloksia 
tehdäkseen niitä koskevia lisätutkimuksia 
tai toteuttaakseen tarvittavat toimenpiteet 
terrorismirikosten ja vakavien rikosten 
ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja 
syytteeseenpanoa varten.

1. Kunkin jäsenvaltion on tarpeellisuus- ja 
suhteellisuusperiaatetta noudattaen 
laadittava luettelo toimivaltaisista 
viranomaisista, joilla on oikeus pyytää tai 
ottaa vastaan matkustajatietoyksiköltä 
PNR-tietoja tai PNR-tietojen käsittelyn 
tuloksia tehdäkseen niitä koskevia 
lisätutkimuksia tai toteuttaakseen 
tarvittavat toimenpiteet terrorismirikosten 
ja vakavien rikosten ehkäisemistä, 
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paljastamista, tutkimista ja 
syytteeseenpanoa varten.

Or. ro

Tarkistus 289
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on laadittava 
luettelo toimivaltaisista viranomaisista, 
joilla on oikeus pyytää tai ottaa vastaan 
matkustajatietoyksiköltä PNR-tietoja tai 
PNR-tietojen käsittelyn tuloksia 
tehdäkseen niitä koskevia lisätutkimuksia 
tai toteuttaakseen tarvittavat toimenpiteet 
terrorismirikosten ja vakavien rikosten 
ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja 
syytteeseenpanoa varten.

1. Kunkin jäsenvaltion on laadittava 
luettelo toimivaltaisista viranomaisista, 
joilla on oikeus pyytää tai ottaa vastaan 
matkustajatietoyksiköltä PNR-tietoja tai 
PNR-tietojen käsittelyn tuloksia
tehdäkseen niitä koskevia lisätutkimuksia 
tai toteuttaakseen tarvittavat toimenpiteet 
terrorismirikosten ja vakavien 
kansainvälisten rikosten ehkäisemistä, 
paljastamista, tutkimista ja 
syytteeseenpanoa varten.

Or. en

Tarkistus 290
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisten viranomaisten on oltava 
viranomaisia, joilla on toimivalta ehkäistä, 
paljastaa ja tutkia terrorismirikoksia ja 
vakavia rikoksia tai nostaa syyte niiden 
perusteella.

2. Toimivaltaisten viranomaisten on oltava 
viranomaisia, joilla on toimivalta ehkäistä, 
paljastaa ja tutkia terrorismirikoksia ja 
vakavia kansainvälisiä rikoksia tai nostaa 
syyte niiden perusteella.

Or. en
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Tarkistus 291
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisten viranomaisten on oltava 
viranomaisia, joilla on toimivalta ehkäistä, 
paljastaa ja tutkia terrorismirikoksia ja 
vakavia rikoksia tai nostaa syyte niiden 
perusteella.

2. Toimivaltaisten viranomaisten on oltava 
viranomaisia, joilla on toimivalta ehkäistä, 
paljastaa ja tutkia terrorismirikoksia tai 
nostaa syyte niiden perusteella.

Or. en

Tarkistus 292
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisten viranomaisten on oltava 
viranomaisia, joilla on toimivalta ehkäistä, 
paljastaa ja tutkia terrorismirikoksia ja 
vakavia rikoksia tai nostaa syyte niiden 
perusteella.

2. Toimivaltaisten viranomaisten on oltava 
viranomaisia, joilla on toimivalta ehkäistä, 
paljastaa ja tutkia terrorismirikoksia ja 
vakavia kansainvälisiä rikoksia tai nostaa 
syyte niiden perusteella.

Or. en

Tarkistus 293
Manfred Weber

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava 
komissiolle luettelo toimivaltaisista 
viranomaisistaan viimeistään 12 
kuukauden kuluttua tämän direktiivin 

3. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava 
komissiolle luettelo toimivaltaisista 
viranomaisistaan viimeistään 12 
kuukauden kuluttua tämän direktiivin 
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voimaantulosta, ja ne voivat päivittää 
ilmoitustaan milloin tahansa. Komissio 
julkaisee nämä tiedot ja niiden päivitykset 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

voimaantulosta tai kaksitoista kuukautta 
matkustajarekisteritietojen ensimmäisen 
käyttökerran jälkeen tässä direktiivissä 
säädettyihin tarkoituksiin, ja ne voivat 
päivittää ilmoitustaan milloin tahansa. 
Komissio julkaisee nämä tiedot ja niiden 
päivitykset Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä.

Or. de

Tarkistus 294
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset 
voivat käsitellä matkustajatietoyksikön 
vastaanottamia matkustajien PNR-tietoja 
tai PNR-tietojen käsittelyn tuloksia 
edelleen vain terrorismirikosten tai 
vakavien rikosten ehkäisemistä, 
paljastamista, tutkimista tai 
syytteeseenpanoa varten.

4. Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset 
voivat käsitellä matkustajatietoyksikön 
vastaanottamia matkustajien PNR-tietoja 
tai PNR-tietojen käsittelyn tuloksia 
edelleen vain terrorismirikosten tai 
vakavien kansainvälisten rikosten 
ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista tai 
syytteeseenpanoa varten.

Or. en

Tarkistus 295
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset 
voivat käsitellä matkustajatietoyksikön 
vastaanottamia matkustajien PNR-tietoja 
tai PNR-tietojen käsittelyn tuloksia 
edelleen vain terrorismirikosten tai 
vakavien rikosten ehkäisemistä, 

4. Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset 
voivat käsitellä matkustajatietoyksikön 
vastaanottamia matkustajien PNR-tietoja 
tai PNR-tietojen käsittelyn tuloksia 
edelleen vain terrorismirikosten 
ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista tai 
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paljastamista, tutkimista tai 
syytteeseenpanoa varten.

syytteeseenpanoa varten.

Or. en

Tarkistus 296
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset 
voivat käsitellä matkustajatietoyksikön 
vastaanottamia matkustajien PNR-tietoja 
tai PNR-tietojen käsittelyn tuloksia 
edelleen vain terrorismirikosten tai 
vakavien rikosten ehkäisemistä, 
paljastamista, tutkimista tai 
syytteeseenpanoa varten.

4. Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset 
voivat käsitellä matkustajatietoyksikön 
vastaanottamia matkustajien PNR-tietoja 
tai PNR-tietojen käsittelyn tuloksia 
edelleen vain terrorismirikosten tai 
vakavien kansainvälisten rikosten 
ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista tai 
syytteeseenpanoa varten.

Or. en

Tarkistus 297
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevan 4 kohdan säännökset 
eivät vaikuta kansallisen lainsäädännön 
mukaisiin täytäntöönpano- tai 
tuomiovaltuuksiin, jos tällaisen käsittelyn 
perusteella tapahtuvien 
täytäntöönpanotoimien yhteydessä tulee 
esiin muita rikoksia tai viitteitä sellaisista.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 298
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa 
tehdä mitään päätöstä, joka aiheuttaa 
yksilölle vastaisia oikeusvaikutuksia tai 
vaikuttaa häneen merkittävästi, 
yksinomaan PNR-tietojen automaattisen 
käsittelyn perusteella. Tällaista päätöstä ei 
myöskään saa tehdä henkilön rodun tai 
etnisen alkuperän, uskonnollisen tai 
filosofisen vakaumuksen, poliittisten 
mielipiteiden, ammattiliiton jäsenyyden 
eikä terveydentilaa tai sukupuolielämää
koskevien tietojen perusteella.

6. Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa 
tehdä mitään päätöstä, joka aiheuttaa 
yksilölle vastaisia oikeusvaikutuksia tai 
vaikuttaa häneen merkittävästi, 
yksinomaan PNR-tietojen automaattisen 
käsittelyn perusteella. Tällaista päätöstä ei 
myöskään saa tehdä henkilön sukupuolen,
rodun, ihonvärin, etnisen tai 
yhteiskunnallisen alkuperän, geneettisten 
ominaisuuksien, kielen, uskonnollisen tai 
filosofisen vakaumuksen, poliittisten 
mielipiteiden, ammattiliiton jäsenyyden, 
kansalliseen vähemmistöön kuulumisen, 
omaisuuden, vammaisuuden, iän eikä 
terveydentilaa tai sukupuolista 
suuntautumista koskevien tietojen 
perusteella, kuten määrätään Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 21 artiklassa.

Or. en

Tarkistus 299
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa 
tehdä mitään päätöstä, joka aiheuttaa 
yksilölle vastaisia oikeusvaikutuksia tai 
vaikuttaa häneen merkittävästi, 
yksinomaan PNR-tietojen automaattisen 
käsittelyn perusteella. Tällaista päätöstä ei 
myöskään saa tehdä henkilön rodun tai 
etnisen alkuperän, uskonnollisen tai 
filosofisen vakaumuksen, poliittisten 

6. Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa 
tehdä mitään päätöstä, joka aiheuttaa 
yksilölle vastaisia oikeusvaikutuksia tai 
vaikuttaa häneen merkittävästi, 
yksinomaan PNR-tietojen automaattisen 
käsittelyn, ennalta määritettyihin 
kriteereihin vertailemalla tapahtuvan 
käsittelyn tai muunlaisen profiloinnin
perusteella. Tällaista päätöstä ei myöskään 
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mielipiteiden, ammattiliiton jäsenyyden 
eikä terveydentilaa tai sukupuolielämää 
koskevien tietojen perusteella.

saa tehdä henkilön rodun tai etnisen 
alkuperän, uskonnollisen tai filosofisen 
vakaumuksen, poliittisten mielipiteiden, 
ammattiliiton jäsenyyden eikä 
terveydentilaa tai sukupuolielämää 
koskevien tietojen perusteella.

Or. en

Tarkistus 300
Tanja Fajon

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa 
tehdä mitään päätöstä, joka aiheuttaa 
yksilölle vastaisia oikeusvaikutuksia tai 
vaikuttaa häneen merkittävästi, 
yksinomaan PNR-tietojen automaattisen 
käsittelyn perusteella. Tällaista päätöstä ei 
myöskään saa tehdä henkilön rodun tai 
etnisen alkuperän, uskonnollisen tai 
filosofisen vakaumuksen, poliittisten 
mielipiteiden, ammattiliiton jäsenyyden 
eikä terveydentilaa tai sukupuolielämää 
koskevien tietojen perusteella.

6. Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa 
tehdä mitään päätöstä, joka aiheuttaa 
yksilölle vastaisia oikeusvaikutuksia tai 
vaikuttaa häneen merkittävästi, 
yksinomaan PNR-tietojen automaattisen 
käsittelyn perusteella. Tällaista päätöstä ei 
myöskään saa tehdä henkilön rodun tai 
etnisen alkuperän, uskonnollisen 
vakaumuksen, poliittisten mielipiteiden, 
ammattiliiton jäsenyyden eikä 
terveydentilaa tai sukupuolielämää 
koskevien tietojen perusteella.

Or. en

Tarkistus 301
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

6 artikla Poistetaan.
Lentoliikenteen harjoittajien velvoitteet

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
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tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että lentoliikenteen 
harjoittajat toimittavat (push) 2 artiklan c 
alakohdassa määritellyt ja liitteessä 
täsmennetyt PNR-tiedot, siltä osin kuin ne 
ovat jo keränneet nämä tiedot, sen 
jäsenvaltion kansallisen 
matkustajatietoyksikön tietokantaan, 
jonka alueelle kansainvälisen lennon on 
määrä laskeutua tai jonka alueelta lento 
lähtee. Jos kyseessä on yhden tai 
useamman lentoliikenteen harjoittajan 
yhteistunnuksin suorittama lento, 
velvollisuus toimittaa kaikkien lennon 
matkustajien PNR-tiedot koskee sitä 
lentoliikenteen harjoittajaa, joka vastaa 
lennon toteuttamisesta. Jos lentoon 
kuuluu yksi tai useampia välilaskuja 
jäsenvaltioiden lentokentille, 
lentoliikenteen harjoittajien on 
toimitettava PNR-tiedot kaikkien 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
matkustajatietoyksiköille.
2. Lentoliikenteen harjoittajien on 
toimitettava PNR-tiedot sähköisesti 
käyttäen yhteistä yhteyskäytäntöä ja 
tuettuja tietomuotoja, jotka vahvistetaan 
13 ja 14 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti, tai teknisten ongelmien 
sattuessa käyttäen mitä tahansa muuta 
soveltuvaa tapaa, joka takaa 
asianmukaisen tietoturvan tason:
a) 24-48 tuntia ennen lennon 
suunniteltua lähtöaikaa; ja 
b) välittömästi lennolle pääsyn 
sulkeuduttua, eli heti kun matkustajat 
ovat nousseet ilma-alukseen lähtöön 
valmistautumista varten eikä ilma-
alukseen enää oteta lisää matkustajia. 
3. Jäsenvaltiot voivat sallia, että 
lentoliikenteen harjoittajat rajoittavat 
2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut siirrot 
2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen 
siirtojen päivityksiin.
4. Lentoliikenteen harjoittajien on 
toimitettava PNR-tiedot tapauskohtaisesti, 
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matkustajatietoyksikön kansallisen 
lainsäädännön nojalla esittämästä 
pyynnöstä, jos tiedot on tarpeen saada 
käyttöön aikaisemmin kuin 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuna ajankohtana, 
jotta niiden avulla voidaan reagoida 
terrorismirikoksiin tai vakavaan 
rikollisuuteen liittyvään määrättyyn ja 
konkreettiseen uhkaan.

Or. en

Tarkistus 302
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että lentoliikenteen 
harjoittajat toimittavat (push) 2 artiklan 
c alakohdassa määritellyt ja liitteessä 
täsmennetyt PNR-tiedot, siltä osin kuin ne 
ovat jo keränneet nämä tiedot, sen 
jäsenvaltion kansallisen 
matkustajatietoyksikön tietokantaan, jonka 
alueelle kansainvälisen lennon on määrä 
laskeutua tai jonka alueelta lento lähtee. 
Jos kyseessä on yhden tai useamman 
lentoliikenteen harjoittajan yhteistunnuksin 
suorittama lento, velvollisuus toimittaa 
kaikkien lennon matkustajien PNR-tiedot 
koskee sitä lentoliikenteen harjoittajaa, 
joka vastaa lennon toteuttamisesta. Jos 
lentoon kuuluu yksi tai useampia 
välilaskuja jäsenvaltioiden lentokentille, 
lentoliikenteen harjoittajien on toimitettava 
PNR-tiedot kaikkien asianomaisten 
jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköille.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että lentoliikenteen 
harjoittajat toimittavat (push) 2 artiklan 
c alakohdassa määritellyt ja liitteessä 
täsmennetyt PNR-tiedot, siltä osin kuin ne 
ovat jo keränneet nämä tiedot osana 
tavanomaista liiketoimintaansa, sen 
jäsenvaltion kansallisen 
matkustajatietoyksikön tietokantaan, jonka 
alueelle kansainvälisen lennon on määrä 
laskeutua tai jonka alueelta lento lähtee. 
Jos kyseessä on yhden tai useamman 
lentoliikenteen harjoittajan yhteistunnuksin 
suorittama lento, velvollisuus toimittaa 
kaikkien lennon matkustajien PNR-tiedot 
koskee sitä lentoliikenteen harjoittajaa, 
joka vastaa lennon toteuttamisesta. Jos 
lentoon kuuluu yksi tai useampia 
välilaskuja jäsenvaltioiden lentokentille, 
lentoliikenteen harjoittajien on toimitettava 
PNR-tiedot kaikkien asianomaisten 
jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköille.

Or. en
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Tarkistus 303
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että lentoliikenteen 
harjoittajat toimittavat (push) 2 artiklan c 
alakohdassa määritellyt ja liitteessä 
täsmennetyt PNR-tiedot, siltä osin kuin ne 
ovat jo keränneet nämä tiedot, sen 
jäsenvaltion kansallisen 
matkustajatietoyksikön tietokantaan, jonka 
alueelle kansainvälisen lennon on määrä 
laskeutua tai jonka alueelta lento lähtee. 
Jos kyseessä on yhden tai useamman 
lentoliikenteen harjoittajan yhteistunnuksin 
suorittama lento, velvollisuus toimittaa 
kaikkien lennon matkustajien PNR-tiedot 
koskee sitä lentoliikenteen harjoittajaa, 
joka vastaa lennon toteuttamisesta. Jos 
lentoon kuuluu yksi tai useampia 
välilaskuja jäsenvaltioiden lentokentille, 
lentoliikenteen harjoittajien on toimitettava 
PNR-tiedot kaikkien asianomaisten 
jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköille.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että lentoliikenteen 
harjoittajat toimittavat (push) 2 artiklan c 
alakohdassa määritellyt ja liitteessä 
täsmennetyt PNR-tiedot, siltä osin kuin ne 
ovat jo keränneet nämä tiedot, sen 
jäsenvaltion kansallisen 
matkustajatietoyksikön tietokantaan, jonka 
alueelle kansainvälisen lennon on määrä 
laskeutua tai jonka alueelta lento lähtee. 
Jos kyseessä on yhden tai useamman 
lentoliikenteen harjoittajan yhteistunnuksin 
suorittama lento, velvollisuus toimittaa 
kaikkien lennon matkustajien PNR-tiedot 
koskee sitä lentoliikenteen harjoittajaa, 
joka vastaa lennon toteuttamisesta. Jos 
lentoon kuuluu yksi tai useampia 
välilaskuja jäsenvaltioiden lentokentille, 
lentoliikenteen harjoittajien on toimitettava 
PNR-tiedot kaikkien asianomaisten 
jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköille.
Henkilön sukupuolta, ikää, rotua, 
yhteiskunnallista tai etnistä alkuperää, 
uskonnollista tai filosofista vakaumusta, 
poliittisia mielipiteitä, ammattiliiton 
jäsenyyttä sekä terveydentilaa tai 
sukupuolielämää koskevien tietojen 
toimittaminen on kielletty.

Or. en

Perustelu

On paljon turvallisempaa velvoittaa lentoliikenteen harjoittajat toimittamaan vain tiettyjä 
tietoja kuin vaatia kansallisia matkustajatietoyksikköjä poistamaan ne.
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Tarkistus 304
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että lentoliikenteen 
harjoittajat toimittavat (push) 2 artiklan c 
alakohdassa määritellyt ja liitteessä 
täsmennetyt PNR-tiedot, siltä osin kuin ne 
ovat jo keränneet nämä tiedot, sen 
jäsenvaltion kansallisen 
matkustajatietoyksikön tietokantaan, jonka 
alueelle kansainvälisen lennon on määrä 
laskeutua tai jonka alueelta lento lähtee. 
Jos kyseessä on yhden tai useamman 
lentoliikenteen harjoittajan yhteistunnuksin 
suorittama lento, velvollisuus toimittaa 
kaikkien lennon matkustajien PNR-tiedot 
koskee sitä lentoliikenteen harjoittajaa, 
joka vastaa lennon toteuttamisesta. Jos 
lentoon kuuluu yksi tai useampia 
välilaskuja jäsenvaltioiden lentokentille, 
lentoliikenteen harjoittajien on 
toimitettava PNR-tiedot kaikkien 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
matkustajatietoyksiköille.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että lentoliikenteen 
harjoittajat toimittavat (push) 2 artiklan c 
alakohdassa määritellyt ja liitteessä 
täsmennetyt PNR-tiedot, siltä osin kuin ne 
ovat jo keränneet nämä tiedot, kansallisen 
matkustajatietoyksikön tietokantaan. Jos 
kyseessä on yhden tai useamman 
lentoliikenteen harjoittajan yhteistunnuksin 
suorittama lento, velvollisuus toimittaa 
kaikkien lennon matkustajien PNR-tiedot 
koskee sitä lentoliikenteen harjoittajaa, 
joka vastaa lennon toteuttamisesta.

Or. de

Tarkistus 305
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että lentoliikenteen 
harjoittajat toimittavat (push) 2 artiklan 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että lentoliikenteen 
harjoittajat, jotka jo keräävät matkustajien 
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c alakohdassa määritellyt ja liitteessä 
täsmennetyt PNR-tiedot, siltä osin kuin ne 
ovat jo keränneet nämä tiedot, sen 
jäsenvaltion kansallisen 
matkustajatietoyksikön tietokantaan, jonka 
alueelle kansainvälisen lennon on määrä 
laskeutua tai jonka alueelta lento lähtee. 
Jos kyseessä on yhden tai useamman 
lentoliikenteen harjoittajan yhteistunnuksin 
suorittama lento, velvollisuus toimittaa 
kaikkien lennon matkustajien PNR-tiedot 
koskee sitä lentoliikenteen harjoittajaa, 
joka vastaa lennon toteuttamisesta. Jos 
lentoon kuuluu yksi tai useampia 
välilaskuja jäsenvaltioiden lentokentille, 
lentoliikenteen harjoittajien on toimitettava 
PNR-tiedot kaikkien asianomaisten 
jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköille.

PNR-tietoja, toimittavat (push) 2 artiklan 
c alakohdassa määritellyt ja liitteessä 
täsmennetyt PNR-tiedot, siltä osin kuin ne 
ovat keränneet nämä tiedot osana 
tavanomaista liiketoimintaansa, sen 
jäsenvaltion kansallisen 
matkustajatietoyksikön tietokantaan, jonka 
alueelle kansainvälisen lennon on määrä 
laskeutua tai jonka alueelta lento lähtee. 
Jos kyseessä on yhden tai useamman 
lentoliikenteen harjoittajan yhteistunnuksin 
suorittama lento, velvollisuus toimittaa 
kaikkien lennon matkustajien PNR-tiedot 
koskee sitä lentoliikenteen harjoittajaa, 
joka vastaa lennon toteuttamisesta. Jos 
lentoon kuuluu yksi tai useampia
välilaskuja jäsenvaltioiden lentokentille, 
lentoliikenteen harjoittajien on toimitettava 
PNR-tiedot yksinomaan lopullisena 
määränpäänä olevan jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikölle.

Or. en

Tarkistus 306
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen
varmistamiseksi, että lentoliikenteen 
harjoittajat toimittavat (push) 2 artiklan 
c alakohdassa määritellyt ja liitteessä 
täsmennetyt PNR-tiedot, siltä osin kuin ne 
ovat jo keränneet nämä tiedot, sen 
jäsenvaltion kansallisen 
matkustajatietoyksikön tietokantaan, jonka 
alueelle kansainvälisen lennon on määrä 
laskeutua tai jonka alueelta lento lähtee. 
Jos kyseessä on yhden tai useamman 
lentoliikenteen harjoittajan yhteistunnuksin 
suorittama lento, velvollisuus toimittaa 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että lentoliikenteen 
harjoittajat, jotka jo keräävät matkustajien 
PNR-tietoja, toimittavat (push) 2 artiklan 
c alakohdassa määritellyt ja liitteessä 
täsmennetyt PNR-tiedot, siltä osin kuin ne 
ovat keränneet nämä tiedot osana 
tavanomaista liiketoimintaansa, sen 
jäsenvaltion kansallisen 
matkustajatietoyksikön tietokantaan, jonka 
alueelle kansainvälisen lennon on määrä 
laskeutua tai jonka alueelta lento lähtee. 
Jos kyseessä on yhden tai useamman 
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kaikkien lennon matkustajien PNR-tiedot 
koskee sitä lentoliikenteen harjoittajaa, 
joka vastaa lennon toteuttamisesta. Jos 
lentoon kuuluu yksi tai useampia 
välilaskuja jäsenvaltioiden lentokentille, 
lentoliikenteen harjoittajien on toimitettava 
PNR-tiedot kaikkien asianomaisten 
jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköille.

lentoliikenteen harjoittajan yhteistunnuksin 
suorittama lento, velvollisuus toimittaa 
kaikkien lennon matkustajien PNR-tiedot 
koskee sitä lentoliikenteen harjoittajaa, 
joka vastaa lennon toteuttamisesta. Jos 
lentoon kuuluu yksi tai useampia 
välilaskuja jäsenvaltioiden lentokentille, 
lentoliikenteen harjoittajien on toimitettava 
PNR-tiedot yksinomaan lopullisena 
määränpäänä olevan jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikölle.

Or. en

Tarkistus 307
Véronique Mathieu

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että lentoliikenteen 
harjoittajat toimittavat (push) 2 artiklan 
c alakohdassa määritellyt ja liitteessä 
täsmennetyt PNR-tiedot, siltä osin kuin ne 
ovat jo keränneet nämä tiedot, sen 
jäsenvaltion kansallisen 
matkustajatietoyksikön tietokantaan, jonka 
alueelle kansainvälisen lennon on määrä 
laskeutua tai jonka alueelta lento lähtee. 
Jos kyseessä on yhden tai useamman 
lentoliikenteen harjoittajan 
yhteistunnuksin suorittama lento, 
velvollisuus toimittaa kaikkien lennon 
matkustajien PNR-tiedot koskee sitä 
lentoliikenteen harjoittajaa, joka vastaa 
lennon toteuttamisesta. Jos lentoon 
kuuluu yksi tai useampia välilaskuja 
jäsenvaltioiden lentokentille, 
lentoliikenteen harjoittajien on 
toimitettava PNR-tiedot kaikkien 
asianomaisten jäsenvaltioiden 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että lentoliikenteen 
harjoittajat toimittavat (push) 2 artiklan 
c alakohdassa määritellyt ja liitteessä 
täsmennetyt PNR-tiedot, siltä osin kuin ne 
ovat jo keränneet nämä tiedot, sen 
jäsenvaltion kansallisen 
matkustajatietoyksikön tietokantaan, jonka 
alueelle unionin sisäisen tai ulkopuolisen
lennon on määrä laskeutua tai jonka 
alueelta lento lähtee. 
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matkustajatietoyksiköille.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus on seuraus siitä, että sisällytetään kaikki unionin sisäiset lennot direktiivin 
soveltamisalaan. Terminologisesti ilmaus 'unionin sisäiset ja ulkopuoliset lennot' on 
suositeltavampi kuin 'kansainväliset ja sisäiset lennot', koska jälkimmäinen liittyy Schengenin 
rajasäännöstöön, jota ei ole mukautettu direktiiviin, jota sovelletaan koko Euroopan unionin 
alueella.

Tarkistus 308
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden ei pidä vaatia 
lentoliikenteen harjoittajia keräämään 
sellaisia PNR-tietoja, joita ne eivät jo 
kerää. Lentoliikenteen harjoittajien ei 
pidä toimittaa muita PNR-tietoja kuin 
2 artiklan c kohdassa määriteltyjä ja 
liitteessä täsmennettyjä tietoja. 
Lentoliikenteen harjoittajat eivät vastaa 
matkustajien antamien tietojen 
täsmällisyydestä ja täydellisyydestä, paitsi 
jos lentoliikenteen harjoittajat eivät ole 
huolehtineet asianmukaisesti sen 
varmistamisesta, että matkustajilta kerätyt 
tiedot ovat täsmällisiä ja virheettömiä.

Or. en

Tarkistus 309
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden ei pidä vaatia 
lentoliikenteen harjoittajia keräämään 
sellaisia PNR-tietoja, joita ne eivät jo 
kerää. Lentoliikenteen harjoittajien ei 
pidä toimittaa muita PNR-tietoja kuin 
2 artiklan c kohdassa määriteltyjä ja 
liitteessä täsmennettyjä tietoja. 
Lentoliikenteen harjoittajien on 
toteutettava kaikki kohtuulliset varotoimet 
varmistaakseen, että matkustajilta kerätyt 
tiedot ovat täsmällisiä ja virheettömiä; 
mikäli käy ilmi, että varotoimia ei ole 
toteutettu, lentoliikenteen harjoittajaa 
saatetaan pitää vastuuvelvollisena.

Or. en

Tarkistus 310
Véronique Mathieu

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos kyseessä on yhden tai useamman 
lentoliikenteen harjoittajan 
yhteistunnuksin suorittama lento, 
velvollisuus toimittaa kaikkien lennon 
matkustajien PNR-tiedot koskee sitä 
lentoliikenteen harjoittajaa, joka vastaa 
kaikkien matkustajien lennon 
toteuttamisesta. Jos unionin 
ulkopuoliseen lentoon kuuluu yksi tai 
useampia välilaskuja eri jäsenvaltioiden 
lentokentille, liikenteen harjoittajien on 
toimitettava kaikkien matkustajien PNR-
tiedot kaikkien asianomaisten 
jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköille. 
Sama koskee myös unionin sisäisiä 
lentoja, joihin kuuluu yksi tai useampia 
välilaskuja eri jäsenvaltioiden 
lentokentille.
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Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella tarkennetaan PNR-tietojen siirron muodollisuuksia tilanteessa, jossa on useita 
liikenteen harjoittajia tai jossa lentoon kuuluu välilasku.

Tarkistus 311
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Lentoliikenteen harjoittajien on 
toimitettava PNR-tiedot sähköisesti 
käyttäen yhteistä yhteyskäytäntöä ja 
tuettuja tietomuotoja, jotka vahvistetaan 
13 ja 14 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti, tai teknisten ongelmien 
sattuessa käyttäen mitä tahansa muuta 
soveltuvaa tapaa, joka takaa asianmukaisen 
tietoturvan tason:

2. Lentoliikenteen harjoittajien on 
toimitettava PNR-tiedot sähköisesti 
käyttäen yhteistä yhteyskäytäntöä ja 
tuettuja tietomuotoja, jotka vahvistetaan 
13 ja 14 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti, tai lentoliikenteen harjoittajiin 
liittyvien teknisten ongelmien sattuessa 
käyttäen mitä tahansa muuta soveltuvaa 
tapaa, joka takaa asianmukaisen tietoturvan 
tason:

Or. en

Tarkistus 312
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Lentoliikenteen harjoittajien on 
toimitettava PNR-tiedot sähköisesti 
käyttäen yhteistä yhteyskäytäntöä ja 
tuettuja tietomuotoja, jotka vahvistetaan 
13 ja 14 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti, tai teknisten ongelmien 
sattuessa käyttäen mitä tahansa muuta 
soveltuvaa tapaa, joka takaa asianmukaisen 

2. Lentoliikenteen harjoittajien on 
toimitettava PNR-tiedot sähköisesti ja 
turvallisesti käyttäen yhteistä 
yhteyskäytäntöä ja tuettuja tietomuotoja, 
jotka vahvistetaan 13 ja 14 artiklassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti, tai 
teknisten ongelmien sattuessa käyttäen 
mitä tahansa muuta soveltuvaa tapaa, joka 
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tietoturvan tason: takaa asianmukaisen tietoturvan tason:

Or. ro

Tarkistus 313
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Lentoliikenteen harjoittajien on 
toimitettava PNR-tiedot sähköisesti 
käyttäen yhteistä yhteyskäytäntöä ja 
tuettuja tietomuotoja, jotka vahvistetaan 
13 ja 14 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti, tai teknisten ongelmien 
sattuessa käyttäen mitä tahansa muuta 
soveltuvaa tapaa, joka takaa asianmukaisen 
tietoturvan tason:

2. Lentoliikenteen harjoittajien on 
toimitettava PNR-tiedot sähköisesti 
käyttäen yhteistä yhteyskäytäntöä ja 
tuettuja tietomuotoja, jotka vahvistetaan 
13 ja 14 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti, tai lentoliikenteen harjoittajiin 
liittyvien teknisten ongelmien sattuessa 
käyttäen mitä tahansa muuta soveltuvaa 
tapaa, joka takaa asianmukaisen tietoturvan 
tason:

Or. en

Tarkistus 314
Véronique Mathieu

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Lentoliikenteen harjoittajien on 
toimitettava PNR-tiedot sähköisesti 
käyttäen yhteistä yhteyskäytäntöä ja 
tuettuja tietomuotoja, jotka vahvistetaan 
13 ja 14 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti, tai teknisten ongelmien 
sattuessa käyttäen mitä tahansa muuta 
soveltuvaa tapaa, joka takaa asianmukaisen 
tietoturvan tason:

2. Lentoliikenteen harjoittajien on 
toimitettava PNR-tiedot sähköisesti 
käyttäen yhteistä yhteyskäytäntöä ja 
tuettuja tietomuotoja, jotka vahvistetaan 
13 ja 14 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti, tai teknisten ongelmien 
sattuessa käyttäen mitä tahansa muuta 
soveltuvaa tapaa, joka takaa asianmukaisen 
tietoturvan tason, ottaen huomioon 
ICAO:n suuntaviivat:
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Or. fr

Perustelu

Jotta varmistetaan tietty yhdenmukaisuus kansainvälisten normien kanssa, on tärkeää 
tarkentaa, että käyttöön otetuissa yhteyskäytännöissä ja tiedostomuodoissa täytyy ottaa 
huomioon kansainvälisesti hyväksytyt suositukset.

Tarkistus 315
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Lentoliikenteen harjoittajien on 
toimitettava PNR-tiedot sähköisesti 
käyttäen yhteistä yhteyskäytäntöä ja 
tuettuja tietomuotoja, jotka vahvistetaan 
13 ja 14 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti, tai teknisten ongelmien 
sattuessa käyttäen mitä tahansa muuta 
soveltuvaa tapaa, joka takaa asianmukaisen 
tietoturvan tason:

2. Lentoliikenteen harjoittajien on 
toimitettava mahdollisen iskun kohteena 
oleviin kansainvälisiin lentoihin liittyvät
PNR-tiedot sähköisesti käyttäen yhteistä 
yhteyskäytäntöä ja tuettuja tietomuotoja, 
jotka vahvistetaan 13 ja 14 artiklassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti, tai 
teknisten ongelmien sattuessa käyttäen 
mitä tahansa muuta soveltuvaa tapaa, joka 
takaa asianmukaisen tietoturvan tason:

Or. en

Tarkistus 316
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 24-48 tuntia ennen lennon suunniteltua 
lähtöaikaa;

a) yhden kerran 24-48 tuntia ennen lennon 
suunniteltua lähtöaikaa;

Or. en
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Tarkistus 317
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) välittömästi lennolle pääsyn 
sulkeuduttua, eli heti kun matkustajat ovat 
nousseet ilma-alukseen lähtöön 
valmistautumista varten eikä ilma-alukseen 
enää oteta lisää matkustajia.

b) yhden kerran välittömästi lennolle 
pääsyn sulkeuduttua, eli heti kun 
matkustajat ovat nousseet ilma-alukseen 
lähtöön valmistautumista varten eikä ilma-
alukseen enää oteta lisää matkustajia.

Or. en

Tarkistus 318
Tanja Fajon

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos lento ei lähde ylitsepääsemättömästä 
syystä ja matkan peruuttamisesta johtuen, 
matkustajatietoyksikköön toimitetut 
PNR-tiedot on poistettava välittömästi. 

Or. en

Tarkistus 319
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat sallia, että 
lentoliikenteen harjoittajat rajoittavat 
2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut siirrot 2 
kohdan a alakohdassa tarkoitettujen 
siirtojen päivityksiin.

3. Jäsenvaltioiden on sallittava, että 
lentoliikenteen harjoittajat rajoittavat 
2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut siirrot 2 
kohdan a alakohdassa tarkoitettujen 
siirtojen päivityksiin.
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Or. en

Tarkistus 320
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat sallia, että 
lentoliikenteen harjoittajat rajoittavat 2 
kohdan b alakohdassa tarkoitetut siirrot 2 
kohdan a alakohdassa tarkoitettujen 
siirtojen päivityksiin.

3. Matkustajatietoyksikkö voi sallia, että 
lentoliikenteen harjoittajat rajoittavat 2 
kohdan b alakohdassa tarkoitetut siirrot 2 
kohdan a alakohdassa tarkoitettujen 
siirtojen päivityksiin.

Or. de

Tarkistus 321
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat sallia, että 
lentoliikenteen harjoittajat rajoittavat 
2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut siirrot 
2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen 
siirtojen päivityksiin.

3. Jäsenvaltioiden on sallittava, että 
lentoliikenteen harjoittajat rajoittavat 
2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut siirrot 
2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen 
siirtojen päivityksiin.

Or. en

Tarkistus 322
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Lentoliikenteen harjoittajien on 
toimitettava PNR-tiedot tapauskohtaisesti, 
matkustajatietoyksikön kansallisen 
lainsäädännön nojalla esittämästä 
pyynnöstä, jos tiedot on tarpeen saada 
käyttöön aikaisemmin kuin 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuna ajankohtana, 
jotta niiden avulla voidaan reagoida 
terrorismirikoksiin tai vakavaan 
rikollisuuteen liittyvään määrättyyn ja 
konkreettiseen uhkaan.

4. Lentoliikenteen harjoittajien on 
toimitettava PNR-tiedot tapauskohtaisesti, 
matkustajatietoyksikön kansallisen 
lainsäädännön nojalla – ja edellyttäen 
oikeusviranomaisen myöntämää lupaa –
esittämästä pyynnöstä, jos tiedot on tarpeen 
saada käyttöön aikaisemmin kuin 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuna ajankohtana, 
jotta niiden avulla voidaan reagoida 
terrorismirikoksiin tai vakavaan 
kansainväliseen rikollisuuteen liittyvään 
määrättyyn, konkreettiseen ja välittömään
uhkaan.

Or. en

Tarkistus 323
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Lentoliikenteen harjoittajien on 
toimitettava PNR-tiedot tapauskohtaisesti, 
matkustajatietoyksikön kansallisen 
lainsäädännön nojalla esittämästä 
pyynnöstä, jos tiedot on tarpeen saada 
käyttöön aikaisemmin kuin 2 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettuna ajankohtana, 
jotta niiden avulla voidaan reagoida 
terrorismirikoksiin tai vakavaan 
rikollisuuteen liittyvään määrättyyn ja 
konkreettiseen uhkaan.

4. Lentoliikenteen harjoittajien on 
toimitettava matkustajatietoyksikölle 
PNR-tiedot tapauskohtaisesti, jäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisten kansallisen 
lainsäädännön nojalla esittämästä 
pyynnöstä, jos tiedot on jonkin 
jäsenvaltion arvion mukaan tarpeen saada 
käyttöön aikaisemmin kuin 2 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettuna ajankohtana, 
jotta niiden avulla voidaan reagoida 
terrorismirikoksiin tai vakavaan 
rikollisuuteen liittyvään määrättyyn ja 
konkreettiseen uhkaan.

Or. de
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Tarkistus 324
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Lentoliikenteen harjoittajien on 
toimitettava PNR-tiedot tapauskohtaisesti, 
matkustajatietoyksikön kansallisen 
lainsäädännön nojalla esittämästä 
pyynnöstä, jos tiedot on tarpeen saada 
käyttöön aikaisemmin kuin 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuna ajankohtana, 
jotta niiden avulla voidaan reagoida 
terrorismirikoksiin tai vakavaan 
rikollisuuteen liittyvään määrättyyn ja 
konkreettiseen uhkaan.

4. Lentoliikenteen harjoittajien on 
toimitettava PNR-tiedot tapauskohtaisesti, 
matkustajatietoyksikön kansallisen 
lainsäädännön nojalla esittämästä 
pyynnöstä, jos tiedot on tarpeen saada 
käyttöön aikaisemmin kuin 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuna ajankohtana, 
jotta niiden avulla voidaan reagoida 
terrorismirikoksiin tai vakavaan 
kansainväliseen rikollisuuteen liittyvään 
määrättyyn ja konkreettiseen uhkaan.

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin.)

Or. en

Tarkistus 325
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Lentoliikenteen harjoittajien on 
toimitettava PNR-tiedot tapauskohtaisesti, 
matkustajatietoyksikön kansallisen 
lainsäädännön nojalla esittämästä 
pyynnöstä, jos tiedot on tarpeen saada 
käyttöön aikaisemmin kuin 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuna ajankohtana, 
jotta niiden avulla voidaan reagoida 
terrorismirikoksiin tai vakavaan 
rikollisuuteen liittyvään määrättyyn ja 
konkreettiseen uhkaan.

4. Lentoliikenteen harjoittajien on 
toimitettava PNR-tiedot tapauskohtaisesti, 
matkustajatietoyksikön kansallisen 
lainsäädännön nojalla esittämästä 
pyynnöstä, jos tiedot on tarpeen saada 
käyttöön aikaisemmin kuin 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuna ajankohtana, 
jotta niiden avulla voidaan reagoida 
terrorismirikoksiin liittyvään määrättyyn ja 
konkreettiseen uhkaan.

Or. en
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Tarkistus 326
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Lentoliikenteen harjoittajien on 
toimitettava PNR-tiedot tapauskohtaisesti, 
matkustajatietoyksikön kansallisen 
lainsäädännön nojalla esittämästä 
pyynnöstä, jos tiedot on tarpeen saada 
käyttöön aikaisemmin kuin 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuna ajankohtana, 
jotta niiden avulla voidaan reagoida 
terrorismirikoksiin tai vakavaan 
rikollisuuteen liittyvään määrättyyn ja 
konkreettiseen uhkaan.

4. Lentoliikenteen harjoittajien on 
toimitettava PNR-tiedot tapauskohtaisesti, 
matkustajatietoyksikön kansallisen 
lainsäädännön nojalla esittämästä 
pyynnöstä, jos tiedot on tarpeen saada 
käyttöön aikaisemmin kuin 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuna ajankohtana, 
jotta niiden avulla voidaan reagoida 
terrorismirikoksiin tai vakavaan 
kansainväliseen rikollisuuteen liittyvään 
määrättyyn ja konkreettiseen uhkaan.

Or. en

Tarkistus 327
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

7 artikla Poistetaan.
Tietojenvaihto

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkustajatietoyksikkö toimittaa 
4 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan 
nojalla tunnistamiensa henkilöiden 
PNR-tietojen käsittelyn tulokset muiden 
jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköille, 
jos se katsoo, että tietojen siirtäminen on 
tarpeen terrorismirikosten tai vakavan 
rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, 
tutkimista tai syytteeseenpanoa varten. 
Vastaanottavien jäsenvaltioiden 
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matkustajatietoyksiköiden on toimitettava 
tällaiset PNR-tiedot tai niiden käsittelyn 
tulos toimivaltaisille viranomaisilleen. 
2. Jäsenvaltioiden 
matkustajatietoyksiköillä on oikeus 
tarvittaessa pyytää minkä tahansa toisen 
jäsenvaltion matkustajatietoyksikköä 
toimittamaan sen tietokantaan 9 artiklan 
1 kohdan mukaisesti talletetut PNR-tiedot 
ja tarvittaessa myös PNR-tietojen 
käsittelyn tulos. Tällaisia tietoja koskeva 
pyyntö voi perustua mihin tahansa 
yksittäiseen tietoelementtiin tai niiden 
yhdistelmään, sen mukaan minkä pyytävä 
matkustajatietoyksikkö katsoo olevan 
tarpeen terrorismirikosten ja vakavan 
rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, 
tutkimista tai syytteeseenpanoa varten. 
Matkustajatietoyksiköiden on toimitettava 
pyydetyt tiedot niin pian kuin mahdollista, 
ja lisäksi niiden on toimitettava 
PNR-tietojen käsittelyn tulos, jos se on jo 
laadittu 4 artiklan 2 kohdan a ja 
b alakohdan mukaisesti.
3. Jäsenvaltioiden 
matkustajatietoyksiköillä on oikeus 
tarvittaessa pyytää minkä tahansa toisen 
jäsenvaltion matkustajatietoyksikköä 
toimittamaan sen tietokantaan 9 artiklan 
2 kohdan mukaisesti talletetut PNR-tiedot 
ja tarvittaessa myös PNR-tietojen 
käsittelyn tulos. Matkustajatietoyksikkö 
voi pyytää saada tutustua määrättyihin 
toisen jäsenvaltion matkustajatietoyksikön 
hallussa oleviin PNR-tietoihin 
kokonaisuudessaan ja peittämättöminä 
vain poikkeustilanteissa, kun kyseessä on 
terrorismirikoksiin tai vakavaan 
rikollisuuteen liittyvä erityinen uhka tai 
tutkinta tai erityiset syytetoimet.
4. Vain silloin kun on tarpeen ehkäistä 
yleiseen turvallisuuteen kohdistuva 
välitön ja vakava uhka, jäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää 
suoraan minkä tahansa toisen 
jäsenvaltion matkustajatietoyksikköä 
toimittamaan PNR-tiedot, joita säilytetään 
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sen tietokannassa 9 artiklan 1 ja 2 kohdan 
mukaisesti. Tällaisten pyyntöjen tulee 
liittyä määrättyyn terrorismirikoksia tai 
vakavaa rikollisuutta koskevaan 
tutkintaan tai syytetoimiin, ja ne on 
perusteltava. Matkustajatietoyksiköiden 
on vastattava tällaisiin pyyntöihin 
kiireellisesti. Kaikissa muissa tapauksissa 
toimivaltaisten viranomaisten on 
ohjattava pyyntönsä oman jäsenvaltionsa 
matkustajatietoyksikön kautta.
5. Poikkeuksellisesti, jos tietoihin on 
voitava tutustua hyvissä ajoin 
terrorismirikoksia tai vakavaa 
rikollisuutta koskevaan määrättyyn ja 
konkreettiseen uhkaan vastaamiseksi, 
jäsenvaltion matkustajatietoyksiköllä on 
oikeus milloin tahansa pyytää toisen 
jäsenvaltion matkustajatietoyksikköä 
toimittamaan sille PNR-tiedot lennoista, 
jotka laskeutuvat viimeksi mainitun 
jäsenvaltion alueelle tai nousevat sieltä.
6. Tämän artiklan mukainen 
tietojenvaihto voi tapahtua minkä tahansa 
lainvalvontaviranomaisten väliseen 
kansainväliseen yhteistyöhön tarkoitetun 
kanavan kautta. Pyynnöt esitetään ja 
tietojenvaihto tapahtuu kanavan 
käyttökielellä. Kun jäsenvaltiot antavat 3 
artiklan 3 kohdan mukaiset 
ilmoituksensa, niiden on samalla 
ilmoitettava komissiolle myös niiden 
yhteyspisteiden yhteystiedot, joille 
kiireelliset pyynnöt voidaan lähettää. 
Komissio antaa saamansa ilmoitukset 
tiedoksi jäsenvaltioille.

Or. en

Tarkistus 328
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkustajatietoyksikkö toimittaa 4 artiklan 
2 kohdan a ja b alakohdan nojalla 
tunnistamiensa henkilöiden PNR-tietojen 
käsittelyn tulokset muiden jäsenvaltioiden 
matkustajatietoyksiköille, jos se katsoo, 
että tietojen siirtäminen on tarpeen 
terrorismirikosten tai vakavan 
rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, 
tutkimista tai syytteeseenpanoa varten. 
Vastaanottavien jäsenvaltioiden 
matkustajatietoyksiköiden on toimitettava 
tällaiset PNR-tiedot tai niiden käsittelyn 
tulos toimivaltaisille viranomaisilleen.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkustajatietoyksikkö toimittaa 4 artiklan 
2 kohdan nojalla tunnistamiensa 
henkilöiden PNR-tietojen käsittelyn 
tulokset muiden jäsenvaltioiden 
matkustajatietoyksiköille, jos se katsoo, 
että tietojen siirtäminen on tarpeen 
terrorismirikosten tai vakavan 
kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemistä, 
paljastamista, tutkimista tai 
syytteeseenpanoa varten. Vastaanottavien 
jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköiden 
on toimitettava tällaiset PNR-tiedot tai 
niiden käsittelyn tulos toimivaltaisille 
viranomaisilleen.

Or. en

Tarkistus 329
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkustajatietoyksikkö toimittaa 4 artiklan 
2 kohdan a ja b alakohdan nojalla 
tunnistamiensa henkilöiden PNR-tietojen 
käsittelyn tulokset muiden jäsenvaltioiden 
matkustajatietoyksiköille, jos se katsoo, 
että tietojen siirtäminen on tarpeen 
terrorismirikosten tai vakavan 
rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, 
tutkimista tai syytteeseenpanoa varten. 
Vastaanottavien jäsenvaltioiden 
matkustajatietoyksiköiden on toimitettava 
tällaiset PNR-tiedot tai niiden käsittelyn 
tulos toimivaltaisille viranomaisilleen.

1. Matkustajatietoyksikkö toimittaa 4 
artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan nojalla 
tunnistamiensa henkilöiden PNR-tietojen 
käsittelyn tulokset muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille, jos se tulee 
siihen lopputulokseen, että tietojen 
siirtäminen on tarpeen terrorismirikosten 
tai vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, 
paljastamista, tutkimista tai 
syytteeseenpanoa varten.

Or. de
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Tarkistus 330
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkustajatietoyksikkö toimittaa 4 artiklan 
2 kohdan a ja b alakohdan nojalla 
tunnistamiensa henkilöiden PNR-tietojen 
käsittelyn tulokset muiden jäsenvaltioiden 
matkustajatietoyksiköille, jos se katsoo, 
että tietojen siirtäminen on tarpeen 
terrorismirikosten tai vakavan 
rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, 
tutkimista tai syytteeseenpanoa varten. 
Vastaanottavien jäsenvaltioiden 
matkustajatietoyksiköiden on toimitettava 
tällaiset PNR-tiedot tai niiden käsittelyn 
tulos toimivaltaisille viranomaisilleen.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkustajatietoyksikkö toimittaa 4 artiklan 
2 kohdan a ja b alakohdan nojalla 
tunnistamiensa henkilöiden PNR-tietojen 
käsittelyn tulokset muiden jäsenvaltioiden 
matkustajatietoyksiköille, jos se katsoo, 
että tietojen siirtäminen on tarpeen 
terrorismirikosten ehkäisemistä, 
paljastamista, tutkimista tai 
syytteeseenpanoa varten. Vastaanottavien 
jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköiden 
on toimitettava tällaiset PNR-tiedot tai 
niiden käsittelyn tulos toimivaltaisille 
viranomaisilleen.

Or. en

Tarkistus 331
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkustajatietoyksikkö toimittaa 4 artiklan 
2 kohdan a ja b alakohdan nojalla 
tunnistamiensa henkilöiden PNR-tietojen 
käsittelyn tulokset muiden jäsenvaltioiden 
matkustajatietoyksiköille, jos se katsoo, 
että tietojen siirtäminen on tarpeen 
terrorismirikosten tai vakavan 
rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, 
tutkimista tai syytteeseenpanoa varten. 
Vastaanottavien jäsenvaltioiden 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkustajatietoyksikkö toimittaa 4 artiklan 
2 kohdan b alakohdan nojalla 
tunnistamiensa henkilöiden PNR-tietojen 
käsittelyn tulokset muiden jäsenvaltioiden 
matkustajatietoyksiköille, jos se katsoo, 
että tietojen siirtäminen on tarpeen 
terrorismirikosten tai vakavan 
kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemistä, 
paljastamista, tutkimista tai 
syytteeseenpanoa varten. Tällaista tietojen 
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matkustajatietoyksiköiden on toimitettava 
tällaiset PNR-tiedot tai niiden käsittelyn 
tulos toimivaltaisille viranomaisilleen.

siirtämistä on ehdottomasti rajoitettava 
koskemaan ainoastaan erityisiä 
tapauksia, joissa se on tarpeen 
terrorismirikosten tai vakavan 
kansainvälisen rikollisuuden 
ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista tai 
syytteeseenpanoa varten, ja se on 
perusteltava kirjallisesti. Vastaanottavien 
jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköiden 
on toimitettava tällaiset PNR-tiedot tai 
niiden käsittelyn tulos toimivaltaisille 
viranomaisilleen.

Or. en

Perustelu

Kaikkien lentomatkustajien henkilötietoja ei ole tarpeen vaihtaa rutiininomaisesti. Tietojen 
vaihtamista on ehdottomasti rajoitettava koskemaan ainoastaan erityisiä tapauksia, joissa se 
on tarpeen terrorismirikosten ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista tai syytteeseenpanoa 
varten, ja sitä koskevat pyynnöt olisi perusteltava kirjallisesti varmentamisen 
mahdollistamiseksi.

Tarkistus 332
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkustajatietoyksikkö toimittaa 4 artiklan 
2 kohdan a ja b alakohdan nojalla 
tunnistamiensa henkilöiden PNR-tietojen 
käsittelyn tulokset muiden jäsenvaltioiden 
matkustajatietoyksiköille, jos se katsoo, 
että tietojen siirtäminen on tarpeen 
terrorismirikosten tai vakavan 
rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, 
tutkimista tai syytteeseenpanoa varten. 
Vastaanottavien jäsenvaltioiden 
matkustajatietoyksiköiden on toimitettava 
tällaiset PNR-tiedot tai niiden käsittelyn 
tulos toimivaltaisille viranomaisilleen.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkustajatietoyksikkö toimittaa 4 artiklan 
2 kohdan b alakohdan nojalla 
tunnistamiensa henkilöiden PNR-tietojen 
käsittelyn tulokset muiden jäsenvaltioiden 
matkustajatietoyksiköille, jos se katsoo, 
että tietojen siirtäminen on tarpeen 
terrorismirikosten tai vakavan 
kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemistä, 
paljastamista, tutkimista tai 
syytteeseenpanoa varten.
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Tällaista tietojen siirtämistä on 
ehdottomasti rajoitettava koskemaan 
ainoastaan erityisiä tapauksia, joissa se 
on tarpeen terrorismirikosten tai vakavan 
kansainvälisen rikollisuuden 
ehkäisemistä, tutkimista tai 
syytteeseenpanoa varten, ja se on 
perusteltava kirjallisesti. Vastaanottavien 
jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköiden 
on toimitettava tällaiset PNR-tiedot tai 
niiden käsittelyn tulos toimivaltaisille 
viranomaisilleen.

Or. en

Tarkistus 333
Hubert Pirker, Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
matkustajatietoyksikkö toimittaa 4 artiklan 
2 kohdan a ja b alakohdan nojalla 
tunnistamiensa henkilöiden PNR-tietojen 
käsittelyn tulokset muiden jäsenvaltioiden 
matkustajatietoyksiköille, jos se katsoo,
että tietojen siirtäminen on tarpeen 
terrorismirikosten tai vakavan 
rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, 
tutkimista tai syytteeseenpanoa varten.
Vastaanottavien jäsenvaltioiden 
matkustajatietoyksiköiden on toimitettava 
tällaiset PNR-tiedot tai niiden käsittelyn 
tulos toimivaltaisille viranomaisilleen.

1. Matkustajatietoyksikkö toimittaa 4 
artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan nojalla 
tunnistamiensa henkilöiden PNR-tietojen 
käsittelyn tulokset muiden jäsenvaltioiden 
matkustajatietoyksiköille sekä 6 päivänä 
huhtikuuta 2009 tehdyn neuvoston 
päätöksen 2009/371/JI edellytysten 
täyttyessä Europolille riippumatta siitä, 
toimiiko Europol 3 artiklassa tarkoitetulla 
tavalla matkustajatietoyksikkönä, jos 
ensin mainittu matkustajatietoyksikkö 
tulee siihen lopputulokseen, että tietojen 
siirtäminen on tarpeen terrorismirikosten 
tai vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, 
paljastamista, tutkimista tai 
syytteeseenpanoa varten. Vastaanottavien 
jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköiden 
on toimitettava tällaiset PNR-tiedot tai 
niiden käsittelyn tulos toimivaltaisille 
viranomaisilleen.

Or. de
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Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 334
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköillä 
on oikeus tarvittaessa pyytää minkä 
tahansa toisen jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikköä toimittamaan sen 
tietokantaan 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
talletetut PNR-tiedot ja tarvittaessa myös 
PNR-tietojen käsittelyn tulos. Tällaisia 
tietoja koskeva pyyntö voi perustua mihin 
tahansa yksittäiseen tietoelementtiin tai 
niiden yhdistelmään, sen mukaan minkä 
pyytävä matkustajatietoyksikkö katsoo 
olevan tarpeen terrorismirikosten ja
vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, 
paljastamista, tutkimista tai 
syytteeseenpanoa varten. 
Matkustajatietoyksiköiden on toimitettava 
pyydetyt tiedot niin pian kuin mahdollista, 
ja lisäksi niiden on toimitettava 
PNR-tietojen käsittelyn tulos, jos se on jo 
laadittu 4 artiklan 2 kohdan a ja 
b alakohdan mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköillä 
on oikeus tarvittaessa pyytää minkä 
tahansa toisen jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikköä toimittamaan sen 
tietokantaan 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
talletetut PNR-tiedot ja tarvittaessa myös 
PNR-tietojen käsittelyn tulos. Tällaisia 
tietoja koskeva pyyntö voi perustua mihin 
tahansa yksittäiseen tietoelementtiin tai 
niiden yhdistelmään, sen mukaan minkä 
pyytävä matkustajatietoyksikkö katsoo 
olevan tarpeen terrorismirikoksiin ja 
vakavaan kansainväliseen rikollisuuteen 
liittyvää tutkimista tai syytteeseenpanoa 
varten. Matkustajatietoyksiköiden on 
toimitettava pyydetyt tiedot niin pian kuin 
mahdollista, ja lisäksi niiden on 
toimitettava PNR-tietojen käsittelyn tulos, 
jos se on jo laadittu 4 artiklan 2 kohdan a ja 
b alakohdan mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 335
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden 
matkustajatietoyksiköillä on oikeus 
tarvittaessa pyytää minkä tahansa toisen 
jäsenvaltion matkustajatietoyksikköä 
toimittamaan sen tietokantaan 9 artiklan 
1 kohdan mukaisesti talletetut PNR-tiedot 
ja tarvittaessa myös PNR-tietojen 
käsittelyn tulos. Tällaisia tietoja koskeva 
pyyntö voi perustua mihin tahansa 
yksittäiseen tietoelementtiin tai niiden 
yhdistelmään, sen mukaan minkä pyytävä 
matkustajatietoyksikkö katsoo olevan 
tarpeen terrorismirikosten ja vakavan 
rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, 
tutkimista tai syytteeseenpanoa varten. 
Matkustajatietoyksiköiden on toimitettava 
pyydetyt tiedot niin pian kuin mahdollista, 
ja lisäksi niiden on toimitettava PNR-
tietojen käsittelyn tulos, jos se on jo 
laadittu 4 artiklan 2 kohdan a ja b 
alakohdan mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden toimivaltaisilla 
viranomaisilla on oikeus tarvittaessa 
pyytää minkä tahansa toisen jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikköä tai toimivaltaista 
viranomaista, joka on saanut 
matkustajatietoyksiköltä 1 kohdan 
mukaisesti tietoja, toimittamaan PNR-
tietojen käsittelyn tulos. Tällaisia tietoja 
koskeva pyyntö voi perustua mihin tahansa 
yksittäiseen tietoelementtiin tai niiden 
yhdistelmään, sen mukaan minkä pyytävä 
viranomainen katsoo olevan tarpeen 
terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden 
ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista tai 
syytteeseenpanoa varten. Tietojenvaihdon 
on tapahduttava viipymättä, ja lisäksi 
matkustajatietoyksiköiden on toimitettava 
PNR-tietojen käsittelyn tulos, jos se on jo 
laadittu 4 artiklan 2 kohdan a ja b 
alakohdan mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 336
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköillä 
on oikeus tarvittaessa pyytää minkä 
tahansa toisen jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikköä toimittamaan sen 

2. Jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköillä 
on oikeus tarvittaessa pyytää minkä 
tahansa toisen jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikköä toimittamaan sen 
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tietokantaan 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
talletetut PNR-tiedot ja tarvittaessa myös 
PNR-tietojen käsittelyn tulos. Tällaisia 
tietoja koskeva pyyntö voi perustua mihin 
tahansa yksittäiseen tietoelementtiin tai 
niiden yhdistelmään, sen mukaan minkä 
pyytävä matkustajatietoyksikkö katsoo 
olevan tarpeen terrorismirikosten ja 
vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, 
paljastamista, tutkimista tai 
syytteeseenpanoa varten. 
Matkustajatietoyksiköiden on toimitettava 
pyydetyt tiedot niin pian kuin mahdollista, 
ja lisäksi niiden on toimitettava 
PNR-tietojen käsittelyn tulos, jos se on jo 
laadittu 4 artiklan 2 kohdan a ja 
b alakohdan mukaisesti.

tietokantaan 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
talletetut PNR-tiedot ja tarvittaessa myös 
PNR-tietojen käsittelyn tulos. Tällaisia 
tietoja koskeva pyyntö voi perustua mihin 
tahansa yksittäiseen tietoelementtiin tai
niiden yhdistelmään, sen mukaan minkä 
pyytävä matkustajatietoyksikkö katsoo 
olevan tarpeen terrorismirikosten ja 
ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista tai 
syytteeseenpanoa varten. 
Matkustajatietoyksiköiden on toimitettava 
pyydetyt tiedot niin pian kuin mahdollista, 
ja lisäksi niiden on toimitettava 
PNR-tietojen käsittelyn tulos, jos se on jo 
laadittu 4 artiklan 2 kohdan a ja 
b alakohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 337
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköillä 
on oikeus tarvittaessa pyytää minkä 
tahansa toisen jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikköä toimittamaan sen 
tietokantaan 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
talletetut PNR-tiedot ja tarvittaessa myös 
PNR-tietojen käsittelyn tulos. Tällaisia 
tietoja koskeva pyyntö voi perustua mihin 
tahansa yksittäiseen tietoelementtiin tai 
niiden yhdistelmään, sen mukaan minkä 
pyytävä matkustajatietoyksikkö katsoo 
olevan tarpeen terrorismirikosten ja 
vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, 
paljastamista, tutkimista tai 
syytteeseenpanoa varten. 
Matkustajatietoyksiköiden on toimitettava 
pyydetyt tiedot niin pian kuin mahdollista, 
ja lisäksi niiden on toimitettava 

2. Jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköillä 
on oikeus tarvittaessa pyytää minkä 
tahansa toisen jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikköä toimittamaan sen 
tietokantaan 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
talletetut PNR-tiedot ja tarvittaessa myös 
PNR-tietojen käsittelyn tulos. Tällaisia 
tietoja koskeva pyyntö on ehdottomasti 
rajoitettava koskemaan kyseisessä 
erityistapauksessa tarpeen olevia tietoja. 
Pyyntö voi perustua mihin tahansa 
yksittäiseen tietoelementtiin tai niiden 
yhdistelmään, sen mukaan minkä pyytävä 
matkustajatietoyksikkö katsoo olevan 
tarpeen terrorismirikosten ja vakavan 
kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemistä, 
paljastamista, tutkimista tai 
syytteeseenpanoa varten ja se on 
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PNR-tietojen käsittelyn tulos, jos se on jo 
laadittu 4 artiklan 2 kohdan a ja 
b alakohdan mukaisesti.

perusteltava kirjallisesti. 
Matkustajatietoyksiköiden on toimitettava 
pyydetyt tiedot niin pian kuin mahdollista, 
ja lisäksi niiden on toimitettava 
PNR-tietojen käsittelyn tulos, jos se on jo 
laadittu 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 338
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköillä 
on oikeus tarvittaessa pyytää minkä 
tahansa toisen jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikköä toimittamaan sen 
tietokantaan 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
talletetut PNR-tiedot ja tarvittaessa myös 
PNR-tietojen käsittelyn tulos. Tällaisia 
tietoja koskeva pyyntö voi perustua mihin 
tahansa yksittäiseen tietoelementtiin tai 
niiden yhdistelmään, sen mukaan minkä 
pyytävä matkustajatietoyksikkö katsoo 
olevan tarpeen terrorismirikosten ja 
vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, 
paljastamista, tutkimista tai 
syytteeseenpanoa varten. 
Matkustajatietoyksiköiden on toimitettava 
pyydetyt tiedot niin pian kuin mahdollista, 
ja lisäksi niiden on toimitettava 
PNR-tietojen käsittelyn tulos, jos se on jo 
laadittu 4 artiklan 2 kohdan a ja 
b alakohdan mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköillä 
on oikeus tarvittaessa pyytää minkä 
tahansa toisen jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikköä toimittamaan sen 
tietokantaan 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
talletetut PNR-tiedot ja tarvittaessa myös 
PNR-tietojen käsittelyn tulos. Tällaisia 
tietoja koskeva pyyntö on ehdottomasti 
rajoitettava koskemaan kyseisessä 
erityistapauksessa tarpeen olevia tietoja. 
Pyyntö voi perustua mihin tahansa 
yksittäiseen tietoelementtiin tai niiden 
yhdistelmään, sen mukaan minkä pyytävä 
matkustajatietoyksikkö katsoo olevan 
tarpeen terrorismirikosten ja vakavan 
kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemistä, 
paljastamista, tutkimista tai 
syytteeseenpanoa varten ja se on 
perusteltava kirjallisesti. 
Matkustajatietoyksiköiden on toimitettava 
pyydetyt tiedot niin pian kuin mahdollista, 
ja lisäksi niiden on toimitettava 
PNR-tietojen käsittelyn tulos, jos se on jo 
laadittu 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 339
Hubert Pirker, Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköillä 
on oikeus tarvittaessa pyytää minkä 
tahansa toisen jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikköä toimittamaan sen 
tietokantaan 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
talletetut PNR-tiedot ja tarvittaessa myös 
PNR-tietojen käsittelyn tulos. Tällaisia 
tietoja koskeva pyyntö voi perustua mihin 
tahansa yksittäiseen tietoelementtiin tai 
niiden yhdistelmään, sen mukaan minkä 
pyytävä matkustajatietoyksikkö katsoo 
olevan tarpeen terrorismirikosten ja 
vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, 
paljastamista, tutkimista tai 
syytteeseenpanoa varten. 
Matkustajatietoyksiköiden on toimitettava 
pyydetyt tiedot niin pian kuin mahdollista, 
ja lisäksi niiden on toimitettava PNR-
tietojen käsittelyn tulos, jos se on jo 
laadittu 4 artiklan 2 kohdan a ja b 
alakohdan mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköillä 
ja 6 päivänä huhtikuuta 2009 tehdyn 
neuvoston päätöksessä 2009/371/JI 
mainittujen edellytysten täyttyessä 
Europolilla on oikeus tarvittaessa pyytää 
minkä tahansa toisen jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikköä toimittamaan sen 
tietokantaan 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
talletetut PNR-tiedot ja tarvittaessa myös 
PNR-tietojen käsittelyn tulos. Tällaisia 
tietoja koskeva pyyntö voi perustua mihin 
tahansa yksittäiseen tietoelementtiin tai 
niiden yhdistelmään, sen mukaan minkä 
pyytävä yksikkö katsoo olevan tarpeen 
terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden 
ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista tai 
syytteeseenpanoa varten. 
Matkustajatietoyksiköiden on toimitettava 
pyydetyt tiedot niin pian kuin mahdollista, 
ja lisäksi niiden on toimitettava PNR-
tietojen käsittelyn tulos, jos se on jo 
laadittu 4 artiklan 2 kohdan a ja b 
alakohdan mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 340
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköillä 
on oikeus tarvittaessa pyytää minkä 

3. Jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköillä 
on oikeus tarvittaessa pyytää minkä 
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tahansa toisen jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikköä toimittamaan sen 
tietokantaan 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
talletetut PNR-tiedot ja tarvittaessa myös 
PNR-tietojen käsittelyn tulos. 
Matkustajatietoyksikkö voi pyytää saada
tutustua määrättyihin toisen jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikön hallussa oleviin 
PNR-tietoihin kokonaisuudessaan ja 
peittämättöminä vain poikkeustilanteissa, 
kun kyseessä on terrorismirikoksiin tai 
vakavaan rikollisuuteen liittyvä erityinen 
uhka tai tutkinta tai erityiset syytetoimet.

tahansa toisen jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikköä toimittamaan sen 
tietokantaan 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
talletetut PNR-tiedot ja tarvittaessa myös 
PNR-tietojen käsittelyn tulos. 
Matkustajatietoyksikkö voi pyytää saada 
tutustua määrättyihin toisen jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikön hallussa oleviin 
PNR-tietoihin kokonaisuudessaan ja 
peittämättöminä vain poikkeustilanteissa, 
kun kyseessä on terrorismirikoksiin tai 
vakavaan kansainväliseen rikollisuuteen 
liittyvä erityinen uhka tai tutkinta tai 
erityiset syytetoimet.

Or. en

Tarkistus 341
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden 
matkustajatietoyksiköillä on oikeus 
tarvittaessa pyytää minkä tahansa toisen 
jäsenvaltion matkustajatietoyksikköä
toimittamaan sen tietokantaan 9 artiklan 2 
kohdan mukaisesti talletetut PNR-tiedot ja 
tarvittaessa myös PNR-tietojen käsittelyn 
tulos. Matkustajatietoyksikkö voi pyytää 
saada tutustua määrättyihin toisen 
jäsenvaltion matkustajatietoyksikön 
hallussa oleviin PNR-tietoihin 
kokonaisuudessaan ja peittämättöminä vain 
poikkeustilanteissa, kun kyseessä on 
terrorismirikoksiin tai vakavaan 
rikollisuuteen liittyvä erityinen uhka tai 
tutkinta tai erityiset syytetoimet.

3. Jäsenvaltioiden toimivaltaisilla 
viranomaisilla on oikeus tarvittaessa 
pyytää minkä tahansa toisen jäsenvaltion 
toimivaltaisia viranomaisia toimittamaan 9 
artiklan 2 kohdan mukaisesti 
matkustajatietoyksikön siirtämien tietojen
käsittelyn tulos. Toimivaltaiset 
viranomaiset voivat pyytää saada tutustua 
määrättyihin matkustajatietoyksikön 
hallussa oleviin PNR-tietoihin 
kokonaisuudessaan ja peittämättöminä vain 
poikkeustilanteissa, kun kyseessä on 
terrorismirikoksiin tai vakavaan 
rikollisuuteen liittyvä erityinen uhka tai 
tutkinta tai erityiset syytetoimet.

Or. de
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Tarkistus 342
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköillä 
on oikeus tarvittaessa pyytää minkä 
tahansa toisen jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikköä toimittamaan sen 
tietokantaan 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
talletetut PNR-tiedot ja tarvittaessa myös 
PNR-tietojen käsittelyn tulos. 
Matkustajatietoyksikkö voi pyytää saada 
tutustua määrättyihin toisen jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikön hallussa oleviin 
PNR-tietoihin kokonaisuudessaan ja 
peittämättöminä vain poikkeustilanteissa, 
kun kyseessä on terrorismirikoksiin tai 
vakavaan rikollisuuteen liittyvä erityinen 
uhka tai tutkinta tai erityiset syytetoimet.

3. Jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköillä 
on oikeus tarvittaessa pyytää minkä 
tahansa toisen jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikköä toimittamaan sen 
tietokantaan 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
talletetut PNR-tiedot ja tarvittaessa myös 
PNR-tietojen käsittelyn tulos. 
Matkustajatietoyksikkö voi pyytää saada 
tutustua määrättyihin toisen jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikön hallussa oleviin 
PNR-tietoihin kokonaisuudessaan ja 
peittämättöminä vain poikkeustilanteissa, 
kun kyseessä on terrorismirikoksiin liittyvä 
erityinen uhka tai tutkinta tai erityiset 
syytetoimet.

Or. en

Tarkistus 343
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköillä 
on oikeus tarvittaessa pyytää minkä 
tahansa toisen jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikköä toimittamaan sen 
tietokantaan 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
talletetut PNR-tiedot ja tarvittaessa myös 
PNR-tietojen käsittelyn tulos. 
Matkustajatietoyksikkö voi pyytää saada 
tutustua määrättyihin toisen jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikön hallussa oleviin 
PNR-tietoihin kokonaisuudessaan ja 
peittämättöminä vain poikkeustilanteissa, 

3. Jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköillä 
on oikeus tarvittaessa pyytää minkä 
tahansa toisen jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikköä toimittamaan sen 
tietokantaan 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
talletetut PNR-tiedot ja tarvittaessa myös 
PNR-tietojen käsittelyn tulos. 
Matkustajatietoyksikkö voi pyytää saada 
tutustua määrättyihin toisen jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikön hallussa oleviin 
PNR-tietoihin kokonaisuudessaan ja 
peittämättöminä vain poikkeustilanteissa, 
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kun kyseessä on terrorismirikoksiin tai 
vakavaan rikollisuuteen liittyvä erityinen 
uhka tai tutkinta tai erityiset syytetoimet.

kun kyseessä on terrorismirikoksiin tai 
vakavaan kansainväliseen rikollisuuteen 
liittyvä erityinen uhka tai tutkinta tai 
erityiset syytetoimet. Tällainen pyyntö on 
perusteltava kirjallisesti.

Or. en

Tarkistus 344
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköillä 
on oikeus tarvittaessa pyytää minkä 
tahansa toisen jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikköä toimittamaan sen 
tietokantaan 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
talletetut PNR-tiedot ja tarvittaessa myös 
PNR-tietojen käsittelyn tulos. 
Matkustajatietoyksikkö voi pyytää saada 
tutustua määrättyihin toisen jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikön hallussa oleviin 
PNR-tietoihin kokonaisuudessaan ja 
peittämättöminä vain poikkeustilanteissa, 
kun kyseessä on terrorismirikoksiin tai 
vakavaan rikollisuuteen liittyvä erityinen 
uhka tai tutkinta tai erityiset syytetoimet.

3. Jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköillä 
on oikeus tarvittaessa pyytää minkä 
tahansa toisen jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikköä toimittamaan sen 
tietokantaan 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
talletetut PNR-tiedot ja tarvittaessa myös 
PNR-tietojen käsittelyn tulos. 
Matkustajatietoyksikkö voi pyytää saada 
tutustua määrättyihin toisen jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikön hallussa oleviin 
PNR-tietoihin kokonaisuudessaan ja 
peittämättöminä vain poikkeustilanteissa, 
kun kyseessä on terrorismirikoksiin tai 
vakavaan kansainväliseen rikollisuuteen 
liittyvä erityinen uhka tai tutkinta tai 
erityiset syytetoimet. Tällainen pyyntö on 
perusteltava kirjallisesti.

Or. en

Tarkistus 345
Hubert Pirker, Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköillä 
on oikeus tarvittaessa pyytää minkä 
tahansa toisen jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikköä toimittamaan sen 
tietokantaan 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
talletetut PNR-tiedot ja tarvittaessa myös 
PNR-tietojen käsittelyn tulos. 
Matkustajatietoyksikkö voi pyytää saada 
tutustua määrättyihin toisen jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikön hallussa oleviin 
PNR-tietoihin kokonaisuudessaan ja 
peittämättöminä vain poikkeustilanteissa, 
kun kyseessä on terrorismirikoksiin tai 
vakavaan rikollisuuteen liittyvä erityinen 
uhka tai tutkinta tai erityiset syytetoimet.

3. Jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköillä 
ja 6 päivänä huhtikuuta 2009 tehdyn 
neuvoston päätöksessä 2009/371/JI 
mainittujen edellytysten täyttyessä 
Europolilla on oikeus tarvittaessa pyytää 
minkä tahansa toisen jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikköä toimittamaan sen 
tietokantaan 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
talletetut PNR-tiedot ja tarvittaessa myös 
PNR-tietojen käsittelyn tulos. Pyytävä 
yksikkö voi pyytää saada tutustua 
määrättyihin toisen jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikön hallussa oleviin 
PNR-tietoihin kokonaisuudessaan ja 
peittämättöminä vain poikkeustilanteissa, 
kun kyseessä on terrorismirikoksiin tai 
vakavaan rikollisuuteen liittyvä erityinen 
uhka tai tutkinta tai erityiset syytetoimet.

Or. de

Tarkistus 346
Tanja Fajon

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköillä 
on oikeus tarvittaessa pyytää minkä 
tahansa toisen jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikköä toimittamaan sen 
tietokantaan 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
talletetut PNR-tiedot ja tarvittaessa myös 
PNR-tietojen käsittelyn tulos. 
Matkustajatietoyksikkö voi pyytää saada 
tutustua määrättyihin toisen jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikön hallussa oleviin 
PNR-tietoihin kokonaisuudessaan ja 
peittämättöminä vain poikkeustilanteissa, 
kun kyseessä on terrorismirikoksiin tai 
vakavaan rikollisuuteen liittyvä erityinen 

3. Jäsenvaltioiden tai jäsenvaltioiden 
ryhmän matkustajatietoyksiköillä on 
oikeus tarvittaessa pyytää minkä tahansa 
toisen jäsenvaltion matkustajatietoyksikköä 
toimittamaan sen tietokantaan 9 artiklan 
2 kohdan mukaisesti talletetut PNR-tiedot 
ja tarvittaessa myös PNR-tietojen 
käsittelyn tulos. Matkustajatietoyksikkö 
voi pyytää saada tutustua määrättyihin 
toisen jäsenvaltion matkustajatietoyksikön 
hallussa oleviin PNR-tietoihin 
kokonaisuudessaan ja peittämättöminä vain 
poikkeustilanteissa, kun kyseessä on 
terrorismirikoksiin tai vakavaan 
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uhka tai tutkinta tai erityiset syytetoimet. rikollisuuteen liittyvä erityinen uhka tai 
tutkinta tai erityiset syytetoimet.

Or. en

Tarkistus 347
Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Vain silloin kun on tarpeen ehkäistä 
yleiseen turvallisuuteen kohdistuva 
välitön ja vakava uhka, jäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää 
suoraan minkä tahansa toisen 
jäsenvaltion matkustajatietoyksikköä 
toimittamaan PNR-tiedot, joita säilytetään 
sen tietokannassa 9 artiklan 1 ja 2 kohdan 
mukaisesti. Tällaisten pyyntöjen tulee 
liittyä määrättyyn terrorismirikoksia tai 
vakavaa rikollisuutta koskevaan 
tutkintaan tai syytetoimiin, ja ne on 
perusteltava. Matkustajatietoyksiköiden 
on vastattava tällaisiin pyyntöihin 
kiireellisesti. Kaikissa muissa tapauksissa 
toimivaltaisten viranomaisten on 
ohjattava pyyntönsä oman jäsenvaltionsa 
matkustajatietoyksikön kautta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 348
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Vain silloin kun on tarpeen ehkäistä 
yleiseen turvallisuuteen kohdistuva välitön 

4. Vain silloin kun on tarpeen ehkäistä 
yleiseen turvallisuuteen kohdistuva 
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ja vakava uhka, jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset voivat pyytää suoraan minkä 
tahansa toisen jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikköä toimittamaan 
PNR-tiedot, joita säilytetään sen 
tietokannassa 9 artiklan 1 ja 2 kohdan 
mukaisesti. Tällaisten pyyntöjen tulee 
liittyä määrättyyn terrorismirikoksia tai 
vakavaa rikollisuutta koskevaan tutkintaan 
tai syytetoimiin, ja ne on perusteltava. 
Matkustajatietoyksiköiden on vastattava 
tällaisiin pyyntöihin kiireellisesti. Kaikissa 
muissa tapauksissa toimivaltaisten 
viranomaisten on ohjattava pyyntönsä 
oman jäsenvaltionsa 
matkustajatietoyksikön kautta.

määrätty, konkreettinen ja välitön uhka, 
jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset 
voivat pyytää suoraan minkä tahansa toisen 
jäsenvaltion matkustajatietoyksikköä 
toimittamaan PNR-tiedot, joita säilytetään 
sen tietokannassa 9 artiklan 1 ja 2 kohdan 
mukaisesti. Tällaisten pyyntöjen tulee 
liittyä määrättyyn terrorismirikoksia tai 
vakavaa rikollisuutta koskevaan tutkintaan 
tai syytetoimiin, ja ne on perusteltava. 
Matkustajatietoyksiköiden on vastattava 
tällaisiin pyyntöihin kiireellisesti. Kaikissa 
muissa tapauksissa toimivaltaisten 
viranomaisten on ohjattava pyyntönsä 
oman jäsenvaltionsa 
matkustajatietoyksikön kautta.

Or. en

Tarkistus 349
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Vain silloin kun on tarpeen ehkäistä 
yleiseen turvallisuuteen kohdistuva välitön 
ja vakava uhka, jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset voivat pyytää suoraan minkä 
tahansa toisen jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikköä toimittamaan 
PNR-tiedot, joita säilytetään sen 
tietokannassa 9 artiklan 1 ja 2 kohdan 
mukaisesti. Tällaisten pyyntöjen tulee 
liittyä määrättyyn terrorismirikoksia tai 
vakavaa rikollisuutta koskevaan tutkintaan 
tai syytetoimiin, ja ne on perusteltava. 
Matkustajatietoyksiköiden on vastattava 
tällaisiin pyyntöihin kiireellisesti. Kaikissa 
muissa tapauksissa toimivaltaisten
viranomaisten on ohjattava pyyntönsä 
oman jäsenvaltionsa 
matkustajatietoyksikön kautta.

4. Vain silloin kun on tarpeen ehkäistä 
yleiseen turvallisuuteen kohdistuva välitön 
ja vakava uhka, jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset voivat pyytää suoraan 
matkustajatietoyksikköä toimittamaan 
PNR-tiedot, joita säilytetään sen 
tietokannassa 9 artiklan 1 ja 2 kohdan 
mukaisesti. Tällaisten pyyntöjen tulee 
liittyä määrättyyn terrorismirikoksia tai 
vakavaa rikollisuutta koskevaan tutkintaan 
tai syytetoimiin, ja ne on perusteltava. 
Matkustajatietoyksikön on vastattava 
tällaisiin pyyntöihin kiireellisesti.
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Or. de

Tarkistus 350
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Vain silloin kun on tarpeen ehkäistä 
yleiseen turvallisuuteen kohdistuva välitön 
ja vakava uhka, jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset voivat pyytää suoraan minkä 
tahansa toisen jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikköä toimittamaan 
PNR-tiedot, joita säilytetään sen 
tietokannassa 9 artiklan 1 ja 2 kohdan 
mukaisesti. Tällaisten pyyntöjen tulee 
liittyä määrättyyn terrorismirikoksia tai 
vakavaa rikollisuutta koskevaan tutkintaan 
tai syytetoimiin, ja ne on perusteltava. 
Matkustajatietoyksiköiden on vastattava 
tällaisiin pyyntöihin kiireellisesti. Kaikissa 
muissa tapauksissa toimivaltaisten 
viranomaisten on ohjattava pyyntönsä 
oman jäsenvaltionsa 
matkustajatietoyksikön kautta.

4. Vain silloin kun on tarpeen ehkäistä 
yleiseen turvallisuuteen kohdistuva välitön 
ja vakava uhka, jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset voivat pyytää suoraan minkä 
tahansa toisen jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikköä toimittamaan 
PNR-tiedot, joita säilytetään sen 
tietokannassa 9 artiklan 1 ja 2 kohdan 
mukaisesti. Tällaisten pyyntöjen tulee 
liittyä määrättyyn terrorismirikoksia 
koskevaan tutkintaan tai syytetoimiin, ja ne 
on perusteltava. Matkustajatietoyksiköiden 
on vastattava tällaisiin pyyntöihin 
kiireellisesti. Kaikissa muissa tapauksissa 
toimivaltaisten viranomaisten on ohjattava 
pyyntönsä oman jäsenvaltionsa 
matkustajatietoyksikön kautta.

Or. en

Tarkistus 351
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Vain silloin kun on tarpeen ehkäistä 
yleiseen turvallisuuteen kohdistuva välitön 
ja vakava uhka, jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset voivat pyytää suoraan minkä 
tahansa toisen jäsenvaltion 

4. Vain silloin kun on tarpeen ehkäistä 
yleiseen turvallisuuteen kohdistuva välitön 
ja vakava uhka, jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset voivat pyytää suoraan minkä 
tahansa toisen jäsenvaltion 
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matkustajatietoyksikköä toimittamaan 
PNR-tiedot, joita säilytetään sen 
tietokannassa 9 artiklan 1 ja 2 kohdan 
mukaisesti. Tällaisten pyyntöjen tulee 
liittyä määrättyyn terrorismirikoksia tai 
vakavaa rikollisuutta koskevaan tutkintaan 
tai syytetoimiin, ja ne on perusteltava. 
Matkustajatietoyksiköiden on vastattava 
tällaisiin pyyntöihin kiireellisesti. Kaikissa 
muissa tapauksissa toimivaltaisten 
viranomaisten on ohjattava pyyntönsä 
oman jäsenvaltionsa 
matkustajatietoyksikön kautta.

matkustajatietoyksikköä toimittamaan 
PNR-tiedot, joita säilytetään sen 
tietokannassa 9 artiklan 1 ja 2 kohdan 
mukaisesti. Tällaisten pyyntöjen tulee 
liittyä määrättyyn terrorismirikoksia tai 
vakavaa kansainvälistä rikollisuutta 
koskevaan tutkintaan tai syytetoimiin, ja ne 
on perusteltava. Matkustajatietoyksiköiden 
on vastattava tällaisiin pyyntöihin 
kiireellisesti. Kaikissa muissa tapauksissa 
toimivaltaisten viranomaisten on ohjattava 
pyyntönsä oman jäsenvaltionsa 
matkustajatietoyksikön kautta.

Or. en

Tarkistus 352
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Vain silloin kun on tarpeen ehkäistä 
yleiseen turvallisuuteen kohdistuva välitön 
ja vakava uhka, jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset voivat pyytää suoraan minkä 
tahansa toisen jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikköä toimittamaan 
PNR-tiedot, joita säilytetään sen 
tietokannassa 9 artiklan 1 ja 2 kohdan 
mukaisesti. Tällaisten pyyntöjen tulee 
liittyä määrättyyn terrorismirikoksia tai 
vakavaa rikollisuutta koskevaan tutkintaan 
tai syytetoimiin, ja ne on perusteltava. 
Matkustajatietoyksiköiden on vastattava 
tällaisiin pyyntöihin kiireellisesti. Kaikissa 
muissa tapauksissa toimivaltaisten 
viranomaisten on ohjattava pyyntönsä 
oman jäsenvaltionsa 
matkustajatietoyksikön kautta.

4. Vain silloin kun on tarpeen ehkäistä 
yleiseen turvallisuuteen kohdistuva välitön 
ja vakava uhka, jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset voivat pyytää suoraan minkä 
tahansa toisen jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikköä toimittamaan 
PNR-tiedot, joita säilytetään sen 
tietokannassa 9 artiklan 1 ja 2 kohdan 
mukaisesti. Tällaisten pyyntöjen tulee 
liittyä määrättyyn terrorismirikoksia tai 
vakavaa kansainvälistä rikollisuutta 
koskevaan tutkintaan tai syytetoimiin, ja ne 
on perusteltava. Matkustajatietoyksiköiden 
on vastattava tällaisiin pyyntöihin 
kiireellisesti. Kaikissa muissa tapauksissa 
toimivaltaisten viranomaisten on ohjattava 
pyyntönsä oman jäsenvaltionsa 
matkustajatietoyksikön kautta.

Or. en
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Tarkistus 353
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Poikkeuksellisesti, jos tietoihin on 
voitava tutustua hyvissä ajoin 
terrorismirikoksia tai vakavaa 
rikollisuutta koskevaan määrättyyn ja 
konkreettiseen uhkaan vastaamiseksi, 
jäsenvaltion matkustajatietoyksiköllä on 
oikeus milloin tahansa pyytää toisen 
jäsenvaltion matkustajatietoyksikköä 
toimittamaan sille PNR-tiedot lennoista, 
jotka laskeutuvat viimeksi mainitun 
jäsenvaltion alueelle tai nousevat sieltä.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 354
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Poikkeuksellisesti, jos tietoihin on 
voitava tutustua hyvissä ajoin 
terrorismirikoksia tai vakavaa rikollisuutta 
koskevaan määrättyyn ja konkreettiseen 
uhkaan vastaamiseksi, jäsenvaltion 
matkustajatietoyksiköllä on oikeus milloin 
tahansa pyytää toisen jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikköä toimittamaan sille 
PNR-tiedot lennoista, jotka laskeutuvat 
viimeksi mainitun jäsenvaltion alueelle tai 
nousevat sieltä.

5. Poikkeuksellisesti, jos tietoihin on 
voitava tutustua hyvissä ajoin 
terrorismirikoksia tai vakavaa rikollisuutta 
koskevaan määrättyyn, konkreettiseen ja 
välittömään uhkaan vastaamiseksi, 
jäsenvaltion matkustajatietoyksiköllä on 
oikeus milloin tahansa pyytää toisen 
jäsenvaltion matkustajatietoyksikköä 
toimittamaan sille PNR-tiedot lennoista, 
jotka laskeutuvat viimeksi mainitun 
jäsenvaltion alueelle tai nousevat sieltä.

Or. en
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Tarkistus 355
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Poikkeuksellisesti, jos tietoihin on 
voitava tutustua hyvissä ajoin 
terrorismirikoksia tai vakavaa rikollisuutta
koskevaan määrättyyn ja konkreettiseen 
uhkaan vastaamiseksi, jäsenvaltion 
matkustajatietoyksiköllä on oikeus milloin 
tahansa pyytää toisen jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikköä toimittamaan sille 
PNR-tiedot lennoista, jotka laskeutuvat 
viimeksi mainitun jäsenvaltion alueelle tai 
nousevat sieltä.

5. Poikkeuksellisesti, jos tietoihin on 
voitava tutustua hyvissä ajoin 
terrorismirikoksia koskevaan määrättyyn ja 
konkreettiseen uhkaan vastaamiseksi, 
jäsenvaltion matkustajatietoyksiköllä on 
oikeus milloin tahansa pyytää toisen 
jäsenvaltion matkustajatietoyksikköä 
toimittamaan sille PNR-tiedot lennoista, 
jotka laskeutuvat viimeksi mainitun 
jäsenvaltion alueelle tai nousevat sieltä.

Or. en

Tarkistus 356
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Poikkeuksellisesti, jos tietoihin on 
voitava tutustua hyvissä ajoin 
terrorismirikoksia tai vakavaa rikollisuutta 
koskevaan määrättyyn ja konkreettiseen 
uhkaan vastaamiseksi, jäsenvaltion 
matkustajatietoyksiköllä on oikeus milloin 
tahansa pyytää toisen jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikköä toimittamaan sille 
PNR-tiedot lennoista, jotka laskeutuvat 
viimeksi mainitun jäsenvaltion alueelle tai 
nousevat sieltä.

5. Poikkeuksellisesti, jos tietoihin on 
voitava tutustua hyvissä ajoin 
terrorismirikoksia tai vakavaa 
kansainvälistä rikollisuutta koskevaan 
määrättyyn ja konkreettiseen uhkaan 
vastaamiseksi, jäsenvaltion 
matkustajatietoyksiköllä on oikeus milloin 
tahansa pyytää toisen jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikköä toimittamaan sille 
PNR-tiedot lennoista, jotka laskeutuvat 
viimeksi mainitun jäsenvaltion alueelle tai 
nousevat sieltä. Tällaisia pyyntöjä on 
ehdottomasti rajoitettava koskemaan 
ainoastaan erityisiä tapauksia, joissa 
tiedot ovat tarpeen terrorismirikosten tai 
vakavan kansainvälisen rikollisuuden 
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ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista tai 
syytteeseenpanoa varten, ja se on 
perusteltava kirjallisesti.

Or. en

Tarkistus 357
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Poikkeuksellisesti, jos tietoihin on 
voitava tutustua hyvissä ajoin 
terrorismirikoksia tai vakavaa rikollisuutta 
koskevaan määrättyyn ja konkreettiseen 
uhkaan vastaamiseksi, jäsenvaltion 
matkustajatietoyksiköllä on oikeus milloin 
tahansa pyytää toisen jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikköä toimittamaan sille 
PNR-tiedot lennoista, jotka laskeutuvat 
viimeksi mainitun jäsenvaltion alueelle tai 
nousevat sieltä.

5. Poikkeuksellisesti, jos tietoihin on 
voitava tutustua hyvissä ajoin 
terrorismirikoksia tai vakavaa 
kansainvälistä rikollisuutta koskevaan 
määrättyyn ja konkreettiseen uhkaan 
vastaamiseksi, jäsenvaltion 
matkustajatietoyksiköllä on oikeus milloin 
tahansa pyytää toisen jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikköä toimittamaan sille 
PNR-tiedot lennoista, jotka laskeutuvat 
viimeksi mainitun jäsenvaltion alueelle tai 
nousevat sieltä. Tällaisia pyyntöjä on 
ehdottomasti rajoitettava koskemaan 
ainoastaan erityisiä tapauksia, joissa 
tiedot ovat tarpeen terrorismirikosten tai 
vakavan kansainvälisen rikollisuuden 
ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista tai 
syytteeseenpanoa varten, ja se on 
perusteltava kirjallisesti.

Or. en

Tarkistus 358
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6. Tämän artiklan mukainen tietojenvaihto 
voi tapahtua minkä tahansa 
lainvalvontaviranomaisten väliseen 
kansainväliseen yhteistyöhön tarkoitetun 
kanavan kautta. Pyynnöt esitetään ja 
tietojenvaihto tapahtuu kanavan 
käyttökielellä. Kun jäsenvaltiot antavat 3 
artiklan 3 kohdan mukaiset ilmoituksensa, 
niiden on samalla ilmoitettava komissiolle 
myös niiden yhteyspisteiden yhteystiedot, 
joille kiireelliset pyynnöt voidaan lähettää. 
Komissio antaa saamansa ilmoitukset 
tiedoksi jäsenvaltioille.

6. Tämän artiklan mukainen tietojenvaihto 
voi tapahtua minkä tahansa 
lainvalvontaviranomaisten väliseen 
kansainväliseen yhteistyöhön tarkoitetun 
kanavan kautta. Pyynnöt esitetään ja 
tietojenvaihto tapahtuu kanavan 
käyttökielellä. Kun jäsenvaltiot antavat 3 
artiklan 3 kohdan mukaiset ilmoituksensa, 
niiden on samalla ilmoitettava komissiolle 
myös niiden yhteyspisteiden yhteystiedot, 
joille kiireelliset pyynnöt voidaan lähettää. 
Komissio antaa saamansa ilmoitukset 
tiedoksi matkustajatietoyksikölle.

Or. de

Tarkistus 359
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tämän artiklan mukainen tietojenvaihto 
voi tapahtua minkä tahansa 
lainvalvontaviranomaisten väliseen 
kansainväliseen yhteistyöhön tarkoitetun 
kanavan kautta. Pyynnöt esitetään ja 
tietojenvaihto tapahtuu kanavan 
käyttökielellä. Kun jäsenvaltiot antavat 
3 artiklan 3 kohdan mukaiset 
ilmoituksensa, niiden on samalla 
ilmoitettava komissiolle myös niiden 
yhteyspisteiden yhteystiedot, joille 
kiireelliset pyynnöt voidaan lähettää. 
Komissio antaa saamansa ilmoitukset 
tiedoksi jäsenvaltioille.

6. Tämän artiklan mukainen tietojenvaihto 
voi tapahtua minkä tahansa 
lainvalvontaviranomaisten väliseen 
unionissa toteutettavaan ja 
kansainväliseen yhteistyöhön tarkoitetun 
kanavan kautta, erityisesti Europolin ja 
6. huhtikuuta 2009 annetun neuvoston 
päätöksen 2009/371/YOS 8 artiklassa 
tarkoitettujen kansallisten yksikköjen 
välityksellä. Pyynnöt esitetään ja 
tietojenvaihto tapahtuu kanavan 
käyttökielellä. Kun jäsenvaltiot antavat 
3 artiklan 3 kohdan mukaiset 
ilmoituksensa, niiden on samalla 
ilmoitettava komissiolle myös niiden 
yhteyspisteiden yhteystiedot, joille 
kiireelliset pyynnöt voidaan lähettää. 
Komissio antaa saamansa ilmoitukset 
tiedoksi jäsenvaltioille.
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Or. en

Tarkistus 360
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tämän artiklan mukainen tietojenvaihto 
voi tapahtua minkä tahansa 
lainvalvontaviranomaisten väliseen 
kansainväliseen yhteistyöhön tarkoitetun 
kanavan kautta. Pyynnöt esitetään ja 
tietojenvaihto tapahtuu kanavan 
käyttökielellä. Kun jäsenvaltiot antavat 
3 artiklan 3 kohdan mukaiset 
ilmoituksensa, niiden on samalla 
ilmoitettava komissiolle myös niiden 
yhteyspisteiden yhteystiedot, joille 
kiireelliset pyynnöt voidaan lähettää. 
Komissio antaa saamansa ilmoitukset 
tiedoksi jäsenvaltioille.

6. Tämän artiklan mukainen tietojenvaihto 
voi tapahtua minkä tahansa 
lainvalvontaviranomaisten väliseen 
unionissa toteutettavaan ja 
kansainväliseen yhteistyöhön tarkoitetun 
kanavan kautta, erityisesti Europolin ja 
6. huhtikuuta 2009 annetun neuvoston 
päätöksen 2009/371/YOS 8 artiklassa 
tarkoitettujen kansallisten yksikköjen 
välityksellä. Pyynnöt esitetään ja 
tietojenvaihto tapahtuu kanavan 
käyttökielellä. Kun jäsenvaltiot antavat 
3 artiklan 3 kohdan mukaiset 
ilmoituksensa, niiden on samalla 
ilmoitettava komissiolle myös niiden 
yhteyspisteiden yhteystiedot, joille 
kiireelliset pyynnöt voidaan lähettää. 
Komissio antaa saamansa ilmoitukset 
tiedoksi jäsenvaltioille.

Or. en

Tarkistus 361
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

8 artikla Poistetaan.
Tietojen siirtäminen kolmansiin maihin
Jäsenvaltio voi siirtää PNR-tiedot ja 
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niiden käsittelyn tuloksen kolmanteen 
maahan vain tapauskohtaisesti ja 
edellyttäen, että
a) neuvoston puitepäätöksen 
2008/977/YOS 13 artiklassa säädetyt 
edellytykset täyttyvät;
b) siirto on tarpeen tämän direktiivin 
soveltamiseksi 1 artiklan 2 kohdassa 
määriteltyä tarkoitusta varten; ja
c) kyseinen kolmas maa suostuu siihen, 
että se siirtää tiedot toiseen kolmanteen 
maahan vain jos se on tarpeen tämän 
direktiivin soveltamiseksi 1 artiklan 
2 kohdassa määriteltyä tarkoitusta varten 
ja vain kyseisen jäsenvaltion 
nimenomaisella suostumuksella.

Or. en

Tarkistus 362
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio voi siirtää PNR-tiedot ja niiden 
käsittelyn tuloksen kolmanteen maahan 
vain tapauskohtaisesti ja edellyttäen, että

Matkustajatietoyksikkö ja jäsenvaltio 
voivat siirtää PNR-tiedot ja niiden 
käsittelyn tuloksen kolmanteen maahan 
vain tapauskohtaisesti ja edellyttäen, että

Or. de

Tarkistus 363
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio voi siirtää PNR-tiedot ja niiden Jäsenvaltio voi siirtää PNR-tiedot ja niiden 
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käsittelyn tuloksen kolmanteen maahan 
vain tapauskohtaisesti ja edellyttäen, että

käsittelyn tuloksen kolmanteen maahan 
vain unionin ja kyseisen kolmannen 
maan välisen kansainvälisen sopimuksen 
perusteella, vain tapauskohtaisesti ja 
edellyttäen, että

Or. en

Tarkistus 364
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio voi siirtää PNR-tiedot ja niiden 
käsittelyn tuloksen kolmanteen maahan 
vain tapauskohtaisesti ja edellyttäen, että

Jäsenvaltio voi siirtää PNR-tiedot ja niiden 
käsittelyn tuloksen kolmanteen maahan 
vain tapauskohtaisesti ja vain kun se on 
nimenomaisesti sallittu unionin ja 
kyseisen kolmannen maan välisen sitovan 
kansainvälisen sopimuksen perusteella, ja 
edellyttäen, että

Or. en

Tarkistus 365
Ágnes Hankiss

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio voi siirtää PNR-tiedot ja niiden 
käsittelyn tuloksen kolmanteen maahan 
vain tapauskohtaisesti ja edellyttäen, että

Jäsenvaltio voi siirtää PNR-tiedot ja niiden 
käsittelyn tuloksen kolmanteen maahan 
vain tapauskohtaisesti sekä takeiden 
kanssa ja edellyttäen, että

Or. hu
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Tarkistus 366
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) neuvoston puitepäätöksen 
2008/977/YOS 13 artiklassa säädetyt 
edellytykset täyttyvät;

a) xx/xx/201x annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
yksilöiden suojelusta toimivaltaisten 
viranomaisten suorittamassa 
henkilötietojen käsittelyssä rikosten 
torjumista, tutkimista, selvittämistä ja 
syytteeseenpanoa tai rikosoikeudellisten 
seuraamusten täytäntöönpanoa varten 
sekä näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta, Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa, yksilöiden suojelua 
henkilötietojen automaattisessa 
tietojenkäsittelyssä koskevassa 
yleissopimuksessa N:o 108 ja
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi tehdyssä yleissopimuksessa
säädetyt edellytykset täyttyvät;

Or. en

Perustelu

Direktiivi yksilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen 
käsittelyssä rikosten torjumista, tutkimista, selvittämistä ja syytteeseenpanoa tai 
rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta olisi hyväksyttävä ennen PNR-tietoja koskevaa EU:n direktiiviä.

Tarkistus 367
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) siirto on tarpeen tämän direktiivin 
soveltamiseksi 1 artiklan 2 kohdassa 
määriteltyä tarkoitusta varten; ja

b) siirto on tarpeen ja oikeasuhteinen 
terrorismirikoksien ja vakavien 
kansainvälisten rikoksien ehkäisemiseksi, 
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tutkimiseksi, paljastamiseksi ja syytteen 
nostamiseksi niiden perusteella; ja

Or. en

Tarkistus 368
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) siirto edellyttää oikeusviranomaisten 
antamaa ennakkolupaa.

Or. en

Tarkistus 369
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kyseinen kolmas maa suostuu siihen, 
että se siirtää tiedot toiseen kolmanteen 
maahan vain jos se on tarpeen tämän 
direktiivin soveltamiseksi 1 artiklan 
2 kohdassa määriteltyä tarkoitusta varten 
ja vain kyseisen jäsenvaltion 
nimenomaisella suostumuksella.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 370
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) kyseinen kolmas maa suostuu siihen, 
että se siirtää tiedot toiseen kolmanteen 
maahan vain jos se on tarpeen tämän 
direktiivin soveltamiseksi 1 artiklan 2 
kohdassa määriteltyä tarkoitusta varten ja 
vain kyseisen jäsenvaltion 
nimenomaisella suostumuksella.

c) PNR-tiedot vastaanottava kolmas maa 
sitoutuu ehdottomasti siihen, että se ei 
siirrä saamiaan tietoja mihinkään 
muuhun kolmanteen maahan.

Or. de

Perustelu

Ei vaikuta siltä, että olisi tarvetta myöntää olevan mahdollista, että kolmas maa siirtää tietoja 
toiseen kolmanteen maahan. Kolmannella maalla on mahdollisuus kääntyä tarvittaessa 
suoraan matkustajatietoyksikön puoleen.

Tarkistus 371
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kyseinen kolmas maa suostuu siihen, 
että se siirtää tiedot toiseen kolmanteen 
maahan vain jos se on tarpeen tämän 
direktiivin soveltamiseksi 1 artiklan
2 kohdassa määriteltyä tarkoitusta varten ja 
vain kyseisen jäsenvaltion 
nimenomaisella suostumuksella.

c) kyseinen kolmas maa takaa, että se 
käyttää tietoja vain jos se on tarpeen tämän 
direktiivin soveltamiseksi 1 artiklan 
2 kohdassa määriteltyä tarkoitusta varten.
Kyseinen kolmas maa ei saa siirtää tietoja 
toiseen kolmanteen maahan.

Or. en

Tarkistus 372
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) kyseinen kolmas maa suostuu siihen, 
että se siirtää tiedot toiseen kolmanteen 
maahan vain jos se on tarpeen tämän 
direktiivin soveltamiseksi 1 artiklan 
2 kohdassa määriteltyä tarkoitusta varten ja 
vain kyseisen jäsenvaltion 
nimenomaisella suostumuksella.

c) kyseinen kolmas maa takaa, että se 
käyttää tietoja vain jos se on tarpeen tämän 
direktiivin soveltamiseksi 1 artiklan 
2 kohdassa määriteltyä tarkoitusta varten ja 
että tiedot poistetaan heti, kun niitä ei ole 
enää ehdottoman tarpeen säilyttää.
Kyseinen kolmas maa ei saa siirtää tietoja 
toiseen kolmanteen maahan.

Or. en

Tarkistus 373
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kyseinen kolmas maa suostuu siihen, 
että se siirtää tiedot toiseen kolmanteen 
maahan vain jos se on tarpeen tämän 
direktiivin soveltamiseksi 1 artiklan 
2 kohdassa määriteltyä tarkoitusta varten 
ja vain kyseisen jäsenvaltion 
nimenomaisella suostumuksella.

c) kyseinen kolmas maa suostuu siihen, 
että se ei siirrä tietoja toiseen kolmanteen 
maahan.

Or. en

Tarkistus 374
Ágnes Hankiss

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kyseinen kolmas maa suostuu siihen, 
että se siirtää tiedot toiseen kolmanteen 
maahan vain jos se on tarpeen tämän 
direktiivin soveltamiseksi 1 artiklan 2 

c) kyseinen kolmas maa suostuu siihen, 
että se siirtää tiedot toiseen kolmanteen 
maahan vain kyseisen jäsenvaltion 
nimenomaisella suostumuksella neuvoston 
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kohdassa määriteltyä tarkoitusta varten ja 
vain kyseisen jäsenvaltion nimenomaisella 
suostumuksella.

puitepäätöksen 2008/977/YOS 
13 artiklassa säädettyjen, toiseen 
kolmanteen maahan liittyvien ehtojen 
toteutumisen ohessa ja vain jos se on 
tarpeen tämän direktiivin soveltamiseksi 1 
artiklan 2 kohdassa määriteltyä tarkoitusta 
varten.

Or. hu

Tarkistus 375
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) kyseinen kolmas maa sallii unionin 
kansalaisille ilman aiheetonta viivytystä 
tai aiheettomia kustannuksia samat 
oikeudet tutustua PNR-tietoihin, oikaista 
ja poistaa ne sekä saada niihin liittyen 
korvauksia kuin unionissa.

Or. en

Tarkistus 376
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) kyseinen kolmas maa sallii unionin 
kansalaisille ilman aiheetonta viivytystä 
tai aiheettomia kustannuksia 
samantasoisen henkilötietojen suojan ja 
samat oikeudet tutustua PNR-tietoihin, 
oikaista ja poistaa ne sekä saada niihin 
liittyen korvauksia kuin unionissa.

Or. en
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Tarkistus 377
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) kyseinen kolmas maa varmistaa, että 
PNR-tietoja suojataan asianmukaisesti ja 
vertailukelpoisella tavalla.

Or. en

Tarkistus 378
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c c) kaikki 7 artiklan edellytykset 
täytetään soveltuvin osin.

Or. en

Tarkistus 379
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

9 artikla Poistetaan.
Tietojen säilytysaika

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
lentoliikenteen harjoittajien 
matkustajatietoyksikölle toimittamia 
PNR-tietoja säilytetään 
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matkustajatietoyksikön tietokannassa 
30 päivän ajan sen jälkeen, kun ne on 
siirretty sen ensimmäisen jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikölle, jonka alueelle 
asianomainen kansainvälinen lento 
saapui tai jonka alueelta se lähti.
2. Kun 1 kohdassa tarkoitettu 30 päivän 
määräaika PNR-tietojen siirtämisestä 
matkustajatietoyksikölle on umpeutunut, 
tietoja on säilytettävä 
matkustajatietoyksikössä vielä viiden 
vuoden ajan. Tämän jakson aikana on 
peitettävä kaikki tietoelementit, joiden 
avulla saattaisi olla mahdollista tunnistaa 
matkustaja, johon PNR-tiedot liittyvät. 
Pääsy näihin anonymisoituihin 
PNR-tietoihin saa olla vain määrätyillä 
matkustajatietoyksikön henkilöstön 
jäsenillä, joilla on erillinen valtuutus 
analysoida PNR-tietoja ja laatia 
arviointikriteerejä 4 artiklan 2 kohdan 
d alakohdan mukaisesti. Oikeuden 
tutustua kaikkiin PNR-tietoihin voi
myöntää vain matkustajatietoyksikön 
päällikkö 4 artiklan 2 kohdan 
c alakohdassa mainittuja tarkoituksia 
varten, kun voidaan kohtuudella olettaa, 
että on tarpeen suorittaa tutkimus, jotta 
voidaan vastata määrättyyn ja 
konkreettiseen uhkaan tai riskiin, tai
määrätyn tutkimuksen tai syytetoimien 
perusteella.
Tämän direktiivin soveltamisen 
yhteydessä seuraavia tietoelementtejä 
pidetään sellaisina, että niiden avulla 
saattaa olla mahdollista tunnistaa 
matkustaja, johon PNR-tiedot liittyvät, 
minkä vuoksi ne on seulottava tiedoista ja 
peitettävä:
– nimi/nimet, mukaan lukien muiden 
PNR-tiedoissa mainittujen yhdessä 
matkustavien matkustajien nimet ja 
lukumäärä;
– osoite ja muut yhteystiedot;
– yleiset huomautukset siltä osin kuin 
niihin sisältyy tietoja, joiden avulla 
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saattaa olla mahdollista tunnistaa 
matkustaja, johon PNR-tiedot liittyvät; ja
– matkustajan ennakkotiedot (API-tiedot), 
jos sellaisia on kerätty.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
PNR-tiedot poistetaan sen jälkeen kun 
2 kohdassa tarkoitettu ajanjakso on 
päättynyt. Tämä velvoite ei koske 
tapauksia, joissa määrätyt PNR-tiedot on 
siirretty toimivaltaiselle viranomaiselle 
käytettäväksi määrätyissä 
rikostutkimuksissa tai syytetoimissa; 
tällaisten tietojen säilyttämiseen 
toimivaltaisen viranomaisen toimesta 
sovelletaan kyseisen jäsenvaltion 
kansallista lakia.
4. Matkustajatietoyksikön on säilytettävä 
4 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitettu osumatulos vain niin kauan, 
että osumasta voidaan ilmoittaa 
toimivaltaisille viranomaisille. Jos 
automaattisen haun tuloksena saatu 
osuma osoittautuu ei-automaattisin 
keinoin tehdyn yksilöllisen tarkistuksen 
jälkeen negatiiviseksi, tulos on kuitenkin 
talletettava myöhempien virheosumien 
välttämiseksi enintään kolmen vuoden 
ajaksi, paitsi jos tuloksen taustalla olevia 
tietoja ei ole vielä poistettu 3 kohdan 
mukaisesti viiden vuoden säilytysajan 
jälkeen; tällaisessa tapauksessa lokitiedot 
on säilytettävä niin kauan, että taustalla 
olevat tiedot on poistettu.

Or. en

Tarkistus 380
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1. Matkustajatietoyksikön on 
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lentoliikenteen harjoittajien 
matkustajatietoyksikölle toimittamia PNR-
tietoja säilytetään matkustajatietoyksikön
tietokannassa 30 päivän ajan sen jälkeen, 
kun ne on siirretty sen ensimmäisen 
jäsenvaltion matkustajatietoyksikölle, 
jonka alueelle asianomainen 
kansainvälinen lento saapui tai jonka 
alueelta se lähti.

varmistettava, että lentoliikenteen 
harjoittajien matkustajatietoyksikölle 
toimittamia PNR-tietoja säilytetään sen
tietokannassa 30 päivän ajan siirron
jälkeen.

Or. de

Tarkistus 381
Véronique Mathieu

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
lentoliikenteen harjoittajien 
matkustajatietoyksikölle toimittamia PNR-
tietoja säilytetään matkustajatietoyksikön 
tietokannassa 30 päivän ajan sen jälkeen, 
kun ne on siirretty sen ensimmäisen 
jäsenvaltion matkustajatietoyksikölle, 
jonka alueelle asianomainen 
kansainvälinen lento saapui tai jonka 
alueelta se lähti.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
lentoliikenteen harjoittajien 
matkustajatietoyksikölle toimittamia PNR-
tietoja säilytetään matkustajatietoyksikön 
tietokannassa yhden vuoden ajan sen 
jälkeen, kun ne on siirretty sen 
ensimmäisen jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikölle, jonka alueelle 
asianomainen unionin sisäinen tai 
ulkopuolinen lento saapui tai jonka 
alueelta se lähti.

Or. fr

Perustelu

Tietojen liian lyhyt säilytysaika vaikeuttaa merkittävästi toimintaa erityisesti hätätilanteessa, 
jolloin ei ole aikaa noudattaa tietojen paljastusmenetelmiä. Lisäksi se estää tutkijoilta pääsyn 
tietoihin tutkimuksen merkittävillä hetkillä. Tutkimuksen alussa ei välttämättä ole saatavilla 
kaikkia tietoja, jotta voitaisiin todeta tietojen tarpeellisuus.

Tarkistus 382
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
lentoliikenteen harjoittajien 
matkustajatietoyksikölle toimittamia PNR-
tietoja säilytetään matkustajatietoyksikön 
tietokannassa 30 päivän ajan sen jälkeen, 
kun ne on siirretty sen ensimmäisen 
jäsenvaltion matkustajatietoyksikölle, 
jonka alueelle asianomainen 
kansainvälinen lento saapui tai jonka 
alueelta se lähti.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
lentoliikenteen harjoittajien 
matkustajatietoyksikölle toimittamia PNR-
tietoja säilytetään matkustajatietoyksikön 
tietokannassa 3 päivän ajan sen jälkeen, 
kun ne on siirretty sen ensimmäisen 
jäsenvaltion matkustajatietoyksikölle, 
jonka alueelle asianomainen 
kansainvälinen lento saapui tai jonka 
alueelta se lähti.

Or. en

Tarkistus 383
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun 1 kohdassa tarkoitettu 30 päivän 
määräaika PNR-tietojen siirtämisestä 
matkustajatietoyksikölle on umpeutunut, 
tietoja on säilytettävä 
matkustajatietoyksikössä vielä viiden 
vuoden ajan. Tämän jakson aikana on 
peitettävä kaikki tietoelementit, joiden 
avulla saattaisi olla mahdollista tunnistaa 
matkustaja, johon PNR-tiedot liittyvät. 
Pääsy näihin anonymisoituihin 
PNR-tietoihin saa olla vain määrätyillä 
matkustajatietoyksikön henkilöstön 
jäsenillä, joilla on erillinen valtuutus 
analysoida PNR-tietoja ja laatia 
arviointikriteerejä 4 artiklan 2 kohdan 
d alakohdan mukaisesti. Oikeuden 
tutustua kaikkiin PNR-tietoihin voi 
myöntää vain matkustajatietoyksikön 
päällikkö 4 artiklan 2 kohdan 
c alakohdassa mainittuja tarkoituksia 

Poistetaan.
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varten, kun voidaan kohtuudella olettaa, 
että on tarpeen suorittaa tutkimus, jotta 
voidaan vastata määrättyyn ja 
konkreettiseen uhkaan tai riskiin, tai 
määrätyn tutkimuksen tai syytetoimien 
perusteella.

Or. en

Perustelu

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

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 384
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun 1 kohdassa tarkoitettu 30 päivän 
määräaika PNR-tietojen siirtämisestä 
matkustajatietoyksikölle on umpeutunut, 
tietoja on säilytettävä 
matkustajatietoyksikössä vielä viiden 
vuoden ajan. Tämän jakson aikana on 
peitettävä kaikki tietoelementit, joiden 
avulla saattaisi olla mahdollista tunnistaa 
matkustaja, johon PNR-tiedot liittyvät. 
Pääsy näihin anonymisoituihin 
PNR-tietoihin saa olla vain määrätyillä 
matkustajatietoyksikön henkilöstön 
jäsenillä, joilla on erillinen valtuutus 
analysoida PNR-tietoja ja laatia 

Poistetaan.
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arviointikriteerejä 4 artiklan 2 kohdan 
d alakohdan mukaisesti. Oikeuden 
tutustua kaikkiin PNR-tietoihin voi 
myöntää vain matkustajatietoyksikön 
päällikkö 4 artiklan 2 kohdan 
c alakohdassa mainittuja tarkoituksia 
varten, kun voidaan kohtuudella olettaa, 
että on tarpeen suorittaa tutkimus, jotta 
voidaan vastata määrättyyn ja 
konkreettiseen uhkaan tai riskiin, tai 
määrätyn tutkimuksen tai syytetoimien 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 385
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun 1 kohdassa tarkoitettu 30 päivän 
määräaika PNR-tietojen siirtämisestä 
matkustajatietoyksikölle on umpeutunut, 
tietoja on säilytettävä 
matkustajatietoyksikössä vielä viiden 
vuoden ajan. Tämän jakson aikana on 
peitettävä kaikki tietoelementit, joiden 
avulla saattaisi olla mahdollista tunnistaa 
matkustaja, johon PNR-tiedot liittyvät. 
Pääsy näihin anonymisoituihin
PNR-tietoihin saa olla vain määrätyillä 
matkustajatietoyksikön henkilöstön 
jäsenillä, joilla on erillinen valtuutus 
analysoida PNR-tietoja ja laatia 
arviointikriteerejä 4 artiklan 2 kohdan 
d alakohdan mukaisesti. Oikeuden 
tutustua kaikkiin PNR-tietoihin voi 
myöntää vain matkustajatietoyksikön 
päällikkö 4 artiklan 2 kohdan 
c alakohdassa mainittuja tarkoituksia 
varten, kun voidaan kohtuudella olettaa,
että on tarpeen suorittaa tutkimus, jotta 
voidaan vastata määrättyyn ja 

Kun 1 kohdassa tarkoitettu 30 päivän 
määräaika PNR-tietojen siirtämisestä 
matkustajatietoyksikölle on umpeutunut, 
tietoja on säilytettävä 
matkustajatietoyksikössä vielä kolmen 
kuukauden ajan, minkä jälkeen ne 
poistetaan pysyvästi. Tämän jakson aikana 
on peitettävä kaikki tietoelementit, joiden 
avulla saattaisi olla mahdollista tunnistaa 
matkustaja, johon PNR-tiedot liittyvät. 
Pääsy näihin PNR-tietoihin, joista on 
erotettu matkustajan tunnistamisen 
mahdollistavat tiedot, saa olla vain 
määrätyillä matkustajatietoyksikön 
ylemmillä henkilöstön jäsenillä, joilla on 
erillinen valtuutus analysoida PNR-tietoja. 
Oikeuden tutustua kaikkiin PNR-tietoihin 
voi myöntää vain matkustajatietoyksikön 
päällikkö 4 artiklan 2 kohdan 
c alakohdassa mainittuja tarkoituksia 
varten, kun on tarpeen suorittaa tutkimus, 
jotta voidaan vastata määrättyyn, 
konkreettiseen ja välittömään uhkaan, tai 
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konkreettiseen uhkaan tai riskiin, tai 
määrätyn tutkimuksen tai syytetoimien 
perusteella.

määrätyn tutkimuksen tai syytetoimien 
tapauksessa.

Or. en

Tarkistus 386
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun 1 kohdassa tarkoitettu 30 päivän 
määräaika PNR-tietojen siirtämisestä 
matkustajatietoyksikölle on umpeutunut, 
tietoja on säilytettävä 
matkustajatietoyksikössä vielä viiden 
vuoden ajan. Tämän jakson aikana on 
peitettävä kaikki tietoelementit, joiden 
avulla saattaisi olla mahdollista tunnistaa 
matkustaja, johon PNR-tiedot liittyvät. 
Pääsy näihin anonymisoituihin 
PNR-tietoihin saa olla vain määrätyillä 
matkustajatietoyksikön henkilöstön 
jäsenillä, joilla on erillinen valtuutus 
analysoida PNR-tietoja ja laatia 
arviointikriteerejä 4 artiklan 2 kohdan 
d alakohdan mukaisesti. Oikeuden tutustua 
kaikkiin PNR-tietoihin voi myöntää vain 
matkustajatietoyksikön päällikkö 4 artiklan 
2 kohdan c alakohdassa mainittuja 
tarkoituksia varten, kun voidaan 
kohtuudella olettaa, että on tarpeen 
suorittaa tutkimus, jotta voidaan vastata 
määrättyyn ja konkreettiseen uhkaan tai 
riskiin, tai määrätyn tutkimuksen tai 
syytetoimien perusteella.

Kun 1 kohdassa tarkoitettu 30 päivän 
määräaika PNR-tietojen siirtämisestä 
matkustajatietoyksikölle on umpeutunut, 
tietoja on säilytettävä 
matkustajatietoyksikössä vielä kolmen 
vuoden ajan. Tämän jakson aikana on 
peitettävä kaikki tietoelementit, joiden 
avulla saattaisi olla mahdollista tunnistaa 
matkustaja, johon PNR-tiedot liittyvät. 
Pääsy näihin anonymisoituihin 
PNR-tietoihin saa olla vain määrätyillä 
matkustajatietoyksikön henkilöstön 
jäsenillä, joilla on erillinen valtuutus 
analysoida PNR-tietoja ja laatia 
arviointikriteerejä 4 artiklan 2 kohdan 
d alakohdan mukaisesti. Oikeuden tutustua 
kaikkiin PNR-tietoihin voi myöntää vain 
matkustajatietoyksikön päällikkö 4 artiklan 
2 kohdan c alakohdassa mainittuja 
tarkoituksia varten, kun voidaan 
kohtuudella olettaa, että on tarpeen 
suorittaa tutkimus, jotta voidaan vastata 
määrättyyn ja konkreettiseen uhkaan tai 
riskiin, tai määrätyn tutkimuksen tai 
syytetoimien perusteella.

Or. en

Tarkistus 387
Véronique Mathieu
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Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun 1 kohdassa tarkoitettu 30 päivän
määräaika PNR-tietojen siirtämisestä 
matkustajatietoyksikölle on umpeutunut, 
tietoja on säilytettävä 
matkustajatietoyksikössä vielä viiden 
vuoden ajan. Tämän jakson aikana on 
peitettävä kaikki tietoelementit, joiden 
avulla saattaisi olla mahdollista tunnistaa 
matkustaja, johon PNR-tiedot liittyvät. 
Pääsy näihin anonymisoituihin PNR-
tietoihin saa olla vain määrätyillä 
matkustajatietoyksikön henkilöstön 
jäsenillä, joilla on erillinen valtuutus 
analysoida PNR-tietoja ja laatia 
arviointikriteerejä 4 artiklan 2 kohdan 
d alakohdan mukaisesti. Oikeuden tutustua 
kaikkiin PNR-tietoihin voi myöntää vain 
matkustajatietoyksikön päällikkö 4 artiklan 
2 kohdan c alakohdassa mainittuja 
tarkoituksia varten, kun voidaan 
kohtuudella olettaa, että on tarpeen 
suorittaa tutkimus, jotta voidaan vastata 
määrättyyn ja konkreettiseen uhkaan tai 
riskiin, tai määrätyn tutkimuksen tai 
syytetoimien perusteella.

Kun 1 kohdassa tarkoitettu vuoden 
määräaika PNR-tietojen siirtämisestä 
matkustajatietoyksikölle on umpeutunut, 
tietoja on säilytettävä 
matkustajatietoyksikössä vielä viiden 
vuoden ajan. Tämän jakson aikana on 
anonymisoitava kaikki tietoelementit, 
joiden avulla saattaisi olla mahdollista 
tunnistaa matkustaja, johon PNR-tiedot 
liittyvät. Pääsy näihin anonymisoituihin 
PNR-tietoihin saa olla vain määrätyillä 
matkustajatietoyksikön henkilöstön 
jäsenillä, joilla on erillinen valtuutus 
analysoida PNR-tietoja ja laatia 
arviointikriteerejä 4 artiklan 2 kohdan 
d alakohdan mukaisesti. Oikeuden tutustua 
kaikkiin PNR-tietoihin voi myöntää vain 
matkustajatietoyksikön erikseen nimittämä 
ja erityisesti valtuuttama rajoitettu määrä 
vastuullisia henkilöitä 4 artiklan 2 kohdan 
c alakohdassa mainittuja tarkoituksia 
varten, kun voidaan kohtuudella olettaa, 
että on tarpeen suorittaa tutkimus, jotta 
voidaan vastata määrättyyn ja 
konkreettiseen uhkaan tai riskiin, tai 
määrätyn tutkimuksen tai syytetoimien 
perusteella.

Or. fr

Perustelu

Sekaannuksen välttämiseksi on syytä täsmentää uudelleen, että tietojen peittäminen vastaa 
tietojen anonymisoimista. Jotta varmistetaan matkustajatietoyksiköiden jatkuva toiminta 
(seitsemän päivää viikossa, 24 tuntia vuorokaudessa), täytyy lisäksi laajentaa joidenkin 
muiden henkilöiden oikeutta tutustua kaikkiin peitettyihin PNR-tietoihin tilanteessa, jossa 
yksikön päällikkö ei ole tavoitettavissa (esim. sairauden tai loman vuoksi).

Tarkistus 388
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat



PE486.159v01-00 118/175 AM\897635FI.doc

FI

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun 1 kohdassa tarkoitettu 30 päivän 
määräaika PNR-tietojen siirtämisestä 
matkustajatietoyksikölle on umpeutunut, 
tietoja on säilytettävä 
matkustajatietoyksikössä vielä viiden 
vuoden ajan. Tämän jakson aikana on 
peitettävä kaikki tietoelementit, joiden 
avulla saattaisi olla mahdollista tunnistaa 
matkustaja, johon PNR-tiedot liittyvät. 
Pääsy näihin anonymisoituihin 
PNR-tietoihin saa olla vain määrätyillä 
matkustajatietoyksikön henkilöstön 
jäsenillä, joilla on erillinen valtuutus 
analysoida PNR-tietoja ja laatia 
arviointikriteerejä 4 artiklan 2 kohdan 
d alakohdan mukaisesti. Oikeuden 
tutustua kaikkiin PNR-tietoihin voi 
myöntää vain matkustajatietoyksikön 
päällikkö 4 artiklan 2 kohdan 
c alakohdassa mainittuja tarkoituksia 
varten, kun voidaan kohtuudella olettaa, 
että on tarpeen suorittaa tutkimus, jotta 
voidaan vastata määrättyyn ja 
konkreettiseen uhkaan tai riskiin, tai 
määrätyn tutkimuksen tai syytetoimien 
perusteella.

Kun 1 kohdassa tarkoitettu kolmen päivän 
määräaika PNR-tietojen siirtämisestä 
matkustajatietoyksikölle on umpeutunut, 
tietoja on säilytettävä 
matkustajatietoyksikössä ainoastaan, kun 
voidaan kohtuudella olettaa, että on 
tarpeen suorittaa tutkimus, jotta voidaan 
vastata määrättyyn ja konkreettiseen 
uhkaan tai riskiin, tai määrätyn 
tutkimuksen tai syytetoimien perusteella. 
Tämän jakson aikana, jonka kesto ei saa 
ylittää tutkimuksen toteuttamiseksi 
tarpeen olevaa aikaa, on peitettävä kaikki 
tietoelementit, joiden avulla saattaisi olla 
mahdollista tunnistaa matkustaja, johon 
PNR-tiedot liittyvät. Pääsy näihin 
anonymisoituihin PNR-tietoihin saa olla 
vain määrätyillä matkustajatietoyksikön 
henkilöstön jäsenillä, joilla on erillinen 
valtuutus analysoida PNR-tietoja. 
Oikeuden tutustua kaikkiin PNR-tietoihin 
voi myöntää vain matkustajatietoyksikön 
päällikkö 4 artiklan 2 kohdan 
c alakohdassa mainittuja tarkoituksia 
varten.

Or. en

Perustelu

On vältettävä tietojen kattavaa säilyttämistä.

Tarkistus 389
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – 2 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– osoite ja muut yhteystiedot; – yhteystiedot ja osoite, mukaan 
luettuna laskutusosoite;

Or. ro

Tarkistus 390
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– osoite ja muut yhteystiedot; – osoite ja muut yhteystiedot, myös 
laskutusosoite;

Or. en

Tarkistus 391
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– kanta-asiakastiedot;

Or. en

Tarkistus 392
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– yleiset huomautukset siltä osin kuin Poistetaan.
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niihin sisältyy tietoja, joiden avulla 
saattaa olla mahdollista tunnistaa 
matkustaja, johon PNR-tiedot liittyvät; ja

Or. en

Tarkistus 393
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– yleiset huomautukset siltä osin kuin 
niihin sisältyy tietoja, joiden avulla saattaa 
olla mahdollista tunnistaa matkustaja, 
johon PNR-tiedot liittyvät; ja 

– 'kanta-asiakkaan' kuvaus sekä yleiset
huomautukset siltä osin kuin niihin sisältyy 
tietoja, joiden avulla saattaa olla 
mahdollista tunnistaa matkustaja, johon 
PNR-tiedot liittyvät; ja

Or. ro

Tarkistus 394
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
PNR-tiedot poistetaan sen jälkeen kun 
2 kohdassa tarkoitettu ajanjakso on 
päättynyt. Tämä velvoite ei koske 
tapauksia, joissa määrätyt PNR-tiedot on 
siirretty toimivaltaiselle viranomaiselle 
käytettäväksi määrätyissä 
rikostutkimuksissa tai syytetoimissa; 
tällaisten tietojen säilyttämiseen 
toimivaltaisen viranomaisen toimesta 
sovelletaan kyseisen jäsenvaltion 
kansallista lakia.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
PNR-tiedot poistetaan sen jälkeen kun 
1 kohdassa tarkoitettu ajanjakso on 
päättynyt. Tämä velvoite ei koske 
tapauksia, joissa määrätyt PNR-tiedot on 
siirretty toimivaltaiselle viranomaiselle 
käytettäväksi määrätyissä 
rikostutkimuksissa tai tiettyä henkilöä tai 
henkilöiden ryhmää vastaan nostetuissa 
syytetoimissa; tällaisten tietojen 
säilyttämiseen toimivaltaisen viranomaisen 
toimesta sovelletaan kyseisen jäsenvaltion 
kansallista lakia.



AM\897635FI.doc 121/175 PE486.159v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 395
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
PNR-tiedot poistetaan sen jälkeen kun 2 
kohdassa tarkoitettu ajanjakso on 
päättynyt. Tämä velvoite ei koske 
tapauksia, joissa määrätyt PNR-tiedot on 
siirretty toimivaltaiselle viranomaiselle 
käytettäväksi määrätyissä 
rikostutkimuksissa tai syytetoimissa; 
tällaisten tietojen säilyttämiseen 
toimivaltaisen viranomaisen toimesta 
sovelletaan kyseisen jäsenvaltion 
kansallista lakia.

3. Matkustajatietoyksikön on 
varmistettava, että PNR-tiedot poistetaan 
sen jälkeen kun 2 kohdassa tarkoitettu 
ajanjakso on päättynyt. Tämä velvoite ei 
koske tapauksia, joissa määrätyt PNR-
tiedot on siirretty toimivaltaiselle 
viranomaiselle käytettäväksi määrätyissä 
rikostutkimuksissa tai syytetoimissa; 
tällaisten tietojen säilyttämiseen 
toimivaltaisen viranomaisen toimesta 
sovelletaan kyseisen jäsenvaltion 
kansallista lakia.

Or. de

Tarkistus 396
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
PNR-tiedot poistetaan sen jälkeen kun 
2 kohdassa tarkoitettu ajanjakso on 
päättynyt. Tämä velvoite ei koske 
tapauksia, joissa määrätyt PNR-tiedot on 
siirretty toimivaltaiselle viranomaiselle 
käytettäväksi määrätyissä 
rikostutkimuksissa tai syytetoimissa; 
tällaisten tietojen säilyttämiseen 
toimivaltaisen viranomaisen toimesta 
sovelletaan kyseisen jäsenvaltion 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
PNR-tiedot poistetaan pysyvästi sen 
jälkeen kun 2 kohdassa tarkoitettu 
ajanjakso on päättynyt. Tämä velvoite ei 
koske tapauksia, joissa määrätyt 
PNR-tiedot on siirretty toimivaltaiselle 
viranomaiselle käytettäväksi määrätyissä 
rikostutkimuksissa tai syytetoimissa; 
tällaisten tietojen säilyttämiseen 
toimivaltaisen viranomaisen toimesta 
sovelletaan kyseisen jäsenvaltion 
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kansallista lakia. kansallista lakia.

Or. en

Tarkistus 397
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Matkustajatietoyksikön on säilytettävä 
4 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitettu osumatulos vain niin kauan, että 
osumasta voidaan ilmoittaa toimivaltaisille 
viranomaisille. Jos automaattisen haun 
tuloksena saatu osuma osoittautuu ei-
automaattisin keinoin tehdyn yksilöllisen 
tarkistuksen jälkeen negatiiviseksi, tulos on 
kuitenkin talletettava myöhempien 
virheosumien välttämiseksi enintään 
kolmen vuoden ajaksi, paitsi jos tuloksen 
taustalla olevia tietoja ei ole vielä poistettu 
3 kohdan mukaisesti viiden vuoden
säilytysajan jälkeen; tällaisessa tapauksessa 
lokitiedot on säilytettävä niin kauan, että 
taustalla olevat tiedot on poistettu.

4. Matkustajatietoyksikön on säilytettävä 
4 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitettu osumatulos vain niin kauan, että 
osumasta voidaan ilmoittaa toimivaltaisille 
viranomaisille. Jos automaattisen haun 
tuloksena saatu osuma osoittautuu ei-
automaattisin keinoin tehdyn yksilöllisen 
tarkistuksen jälkeen negatiiviseksi, tulos on 
kuitenkin talletettava myöhempien 
virheosumien välttämiseksi enintään yhden 
vuoden ajaksi, paitsi jos tuloksen taustalla 
olevia tietoja ei ole vielä poistettu 3 kohdan 
mukaisesti kolmen vuoden säilytysajan 
jälkeen; tällaisessa tapauksessa lokitiedot 
on säilytettävä niin kauan, että taustalla 
olevat tiedot on poistettu.

Or. en

Tarkistus 398
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Matkustajatietoyksikön on säilytettävä 
4 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa
tarkoitettu osumatulos vain niin kauan, että 
osumasta voidaan ilmoittaa toimivaltaisille 
viranomaisille. Jos automaattisen haun 

4. Matkustajatietoyksikön on säilytettävä 
4 artiklan 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettu osumatulos vain niin kauan, että 
osumasta voidaan ilmoittaa toimivaltaisille 
viranomaisille. Jos automaattisen haun 
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tuloksena saatu osuma osoittautuu ei-
automaattisin keinoin tehdyn yksilöllisen 
tarkistuksen jälkeen negatiiviseksi, tulos 
on kuitenkin talletettava myöhempien 
virheosumien välttämiseksi enintään 
kolmen vuoden ajaksi, paitsi jos tuloksen 
taustalla olevia tietoja ei ole vielä poistettu 
3 kohdan mukaisesti viiden vuoden 
säilytysajan jälkeen; tällaisessa 
tapauksessa lokitiedot on säilytettävä niin 
kauan, että taustalla olevat tiedot on 
poistettu.

tuloksena saatu osuma osoittautuu ei-
automaattisin keinoin tehdyn yksilöllisen 
tarkistuksen jälkeen negatiiviseksi, 
tuloksen taustalla olevat tiedot on 
korjattava tai poistettava asianmukaisesta 
tietokannasta.

Or. en

Tarkistus 399
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Matkustajatietoyksikön on säilytettävä 
4 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa
tarkoitettu osumatulos vain niin kauan, että 
osumasta voidaan ilmoittaa toimivaltaisille 
viranomaisille. Jos automaattisen haun 
tuloksena saatu osuma osoittautuu ei-
automaattisin keinoin tehdyn yksilöllisen 
tarkistuksen jälkeen negatiiviseksi, tulos 
on kuitenkin talletettava myöhempien 
virheosumien välttämiseksi enintään 
kolmen vuoden ajaksi, paitsi jos tuloksen 
taustalla olevia tietoja ei ole vielä poistettu 
3 kohdan mukaisesti viiden vuoden 
säilytysajan jälkeen; tällaisessa 
tapauksessa lokitiedot on säilytettävä niin 
kauan, että taustalla olevat tiedot on 
poistettu.

4. Matkustajatietoyksikön on säilytettävä 
4 artiklan 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettu osumatulos vain niin kauan, että 
osumasta voidaan ilmoittaa toimivaltaisille 
viranomaisille. Jos automaattisen haun 
tuloksena saatu osuma osoittautuu ei-
automaattisin keinoin tehdyn yksilöllisen 
tarkistuksen jälkeen negatiiviseksi, 
tuloksen taustalla olevat tiedot on 
korjattava tai poistettava asianmukaisesta 
tietokannasta viimeistään kolmen 
kuukauden pituisen säilytysajan kuluttua.

Or. en



PE486.159v01-00 124/175 AM\897635FI.doc

FI

Tarkistus 400
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Matkustajatietoyksikön on säilytettävä 
4 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa
tarkoitettu osumatulos vain niin kauan, että 
osumasta voidaan ilmoittaa toimivaltaisille 
viranomaisille. Jos automaattisen haun 
tuloksena saatu osuma osoittautuu ei-
automaattisin keinoin tehdyn yksilöllisen 
tarkistuksen jälkeen negatiiviseksi, tulos on 
kuitenkin talletettava myöhempien 
virheosumien välttämiseksi enintään 
kolmen vuoden ajaksi, paitsi jos tuloksen 
taustalla olevia tietoja ei ole vielä poistettu 
3 kohdan mukaisesti viiden vuoden
säilytysajan jälkeen; tällaisessa 
tapauksessa lokitiedot on säilytettävä niin 
kauan, että taustalla olevat tiedot on 
poistettu.

4. Matkustajatietoyksikön on säilytettävä 
4 artiklan 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettu osumatulos vain niin kauan, että 
osumasta voidaan ilmoittaa toimivaltaisille 
viranomaisille. Jos automaattisen haun 
tuloksena saatu osuma osoittautuu ei-
automaattisin keinoin tehdyn yksilöllisen 
tarkistuksen jälkeen negatiiviseksi, tulos on 
kuitenkin talletettava myöhempien 
virheosumien välttämiseksi enintään 
kolmen vuoden ajaksi, paitsi jos tuloksen 
taustalla olevia tietoja ei ole vielä poistettu 
3 kohdan mukaisesti; tällaisessa 
tapauksessa lokitiedot on säilytettävä niin 
kauan, että taustalla olevat tiedot on 
poistettu.

Or. en

Tarkistus 401
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

10 artikla Poistetaan.
Lentoliikenteen harjoittajille määrättävät 

seuraamukset
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti, 
että lentoliikenteen harjoittajille voidaan 
määrätä varoittavia, tehokkaita ja 
oikeasuhteisia seuraamuksia, myös
taloudellisia seuraamuksia, jos ne eivät 
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toimita tämän direktiivin mukaisesti 
vaadittuja tietoja, vaikka ovat jo 
keränneet ne, tai jos ne eivät toimita 
tietoja vaaditussa muodossa tai jos ne 
muulla tavoin rikkovat tämän direktiivin 
mukaisesti hyväksyttyjä kansallisia 
säännöksiä.

Or. en

Tarkistus 402
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava 
kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti, 
että lentoliikenteen harjoittajille voidaan 
määrätä varoittavia, tehokkaita ja 
oikeasuhteisia seuraamuksia, myös 
taloudellisia seuraamuksia, jos ne eivät 
toimita tämän direktiivin mukaisesti 
vaadittuja tietoja, vaikka ovat jo keränneet 
ne, tai jos ne eivät toimita tietoja 
vaaditussa muodossa tai jos ne muulla 
tavoin rikkovat tämän direktiivin 
mukaisesti hyväksyttyjä kansallisia 
säännöksiä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava 
kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti, 
että lentoliikenteen harjoittajille voidaan 
määrätä varoittavia, tehokkaita ja 
oikeasuhteisia seuraamuksia, myös 
taloudellisia seuraamuksia, jos ne eivät 
toimita tämän direktiivin mukaisesti 
vaadittuja tietoja, vaikka ovat jo keränneet 
ne, tai jos ne eivät toimita tietoja 
vaaditussa muodossa, josta ICAO:n 
PNR-tietoja koskevissa suuntaviivoissa 
määrätään, tai jos ne muulla tavoin 
rikkovat tämän direktiivin mukaisesti 
hyväksyttyjä kansallisia säännöksiä.
Lentoliikenteen harjoittajille ei määrätä 
seuraamuksia, jos jonkin kolmannen 
valtion viranomaiset eivät salli niiden 
toimittaa PNR-tietoja.

Or. en

Tarkistus 403
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
10 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
Matkustajatietoyksiköille määrättävät 

seuraamukset
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti, 
että matkustajatietoyksiköille voidaan 
määrätä varoittavia, tehokkaita ja 
oikeasuhteisia seuraamuksia, jos ne eivät 
kerää, käytä tai toimita tämän direktiivin 
mukaisesti vaadittuja tietoja.

Or. en

Tarkistus 404
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

11 artikla Poistetaan.
Henkilötietojen suoja

1. Kunkin jäsenvaltion on säädettävä, että 
tämän direktiivin mukaisen 
henkilötietojen käsittelyn osalta kaikilla 
matkustajilla on samat oikeudet tutustua 
omiin tietoihinsa ja oikaista tai poistaa ne 
tai kieltää niiden käyttö sekä oikeus 
vahingonkorvaukseen ja oikeudellisiin 
muutoksenhakukeinoihin kuin ne 
oikeudet, jotka on vahvistettu 
kansallisessa lainsäädännössä neuvoston 
puitepäätöksen 2008/977/YOS 17, 18, 19 
ja 20 artiklan täytäntöönpanoa varten. 
Tätä varten sovelletaan neuvoston 
puitepäätöksen 2008/977/YOS 17, 18, 19 
ja 20 artiklan säännöksiä.
2. Kunkin jäsenvaltion on säädettävä, että 
neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS 
21 ja 22 artiklan täytäntöönpanoa varten 
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annettuja kansallisia säännöksiä, jotka 
koskevat tietojenkäsittelyn 
luottamuksellisuutta ja tietoturvaa, 
sovelletaan myös kaikkeen tämän 
direktiivin nojalla tapahtuvaan 
henkilötietojen käsittelyyn.
3. PNR-tietojen käsittely, joka saattaa 
paljastaa henkilön rodun tai etnisen 
alkuperän, uskonnollisen tai filosofisen 
vakaumuksen, poliittiset mielipiteet, 
ammattiliiton jäsenyyden tai jonkin 
terveydentilaa tai sukupuolielämää 
koskevan tiedon, on kielletty. Jos 
matkustajatietoyksikkö vastaanottaa 
PNR-tietoja, joista käy ilmi jokin tällainen 
tieto, kyseiset tiedot on välittömästi 
poistettava.
4. Matkustajatietoyksikön ja 
toimivaltaisten viranomaisten on 
laadittava loki tai muu dokumentaatio 
kaikesta lentoliikenteen harjoittajien 
suorittamasta PNR-tietojen käsittelystä, 
kaikista matkustajatietoyksikön 
suorittamista PNR-tietojen siirroista ja 
kaikista toimivaltaisten viranomaisten tai 
muiden jäsenvaltioiden 
matkustajatietoyksiköiden tai kolmansien 
maiden esittämistä tietopyynnöistä, myös 
hylätyistä, jotta voidaan varmistaa 
tietojenkäsittelyn lainmukaisuus ja 
omavalvonta ja taata tietojen eheys ja 
tietojenkäsittelyn turvallisuus erityisesti 
kansallisten tietosuojaviranomaisten 
toimesta. Nämä lokitiedot on säilytettävä 
viiden vuoden ajan, paitsi jos taustalla 
olevia tietoja ei ole vielä poistettu 9 
artiklan 3 kohdan mukaisesti tämän 
viiden vuoden ajanjakson päättyessä; 
siinä tapauksessa lokitiedot on säilytettävä 
kunnes taustalla olevat tiedot poistetaan.
5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
lentoliikenteen harjoittajat, niiden 
käyttämät matkatoimistot ja muut 
lentolippujen myyjät ilmoittavat 
kansainvälisten lentojen matkustajille 
lennon varauksen ja lipunoston 
yhteydessä selkeästi ja täsmällisesti 
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PNR-tietojen toimittamisesta 
matkustajatietoyksikölle sekä tietojen 
käsittelyn tarkoitukset, säilytysajan ja sen, 
että niitä voidaan käyttää 
terrorismirikosten ja vakavan 
rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, 
tutkimista ja syytteeseenpanoa varten ja 
että tietoja voidaan vaihtaa ja jakaa; 
lisäksi matkustajille on ilmoitettava 
heidän tietosuojaoikeuksistaan, erityisesti 
oikeudesta tehdä kantelu valitsemalleen 
kansalliselle tietosuojaviranomaiselle. 
Jäsenvaltioiden on annettava nämä tiedot 
myös suurelle yleisölle.
6. Matkustajatietoyksiköt ja toimivaltaiset 
viranomaiset eivät saa siirtää PNR-tietoja 
jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden 
yksityisille osapuolille.
7. Vaikuttamatta 10 artiklan 
soveltamiseen jäsenvaltioiden on 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet tämän 
direktiivin säännösten täysimääräisen 
täytäntöönpanon varmistamiseksi ja 
säädettävä erityisesti tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia 
seuraamuksia, joita voidaan määrätä, jos 
tämän direktiivin nojalla annettuja 
säännöksiä rikotaan.

Or. en

Tarkistus 405
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on säädettävä, että 
tämän direktiivin mukaisen 
henkilötietojen käsittelyn osalta kaikilla 
matkustajilla on samat oikeudet tutustua 
omiin tietoihinsa ja oikaista tai poistaa ne 
tai kieltää niiden käyttö sekä oikeus 

1. Kunkin jäsenvaltion on säädettävä, että 
määräyksiä, jotka on vahvistettu 
kansallisessa lainsäädännössä 
tietojenkäsittelyn luottamuksellisuutta ja 
tietoturvaa koskevan neuvoston 
puitepäätöksen 2008/977/YOS 21 ja 
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vahingonkorvaukseen ja oikeudellisiin 
muutoksenhakukeinoihin kuin ne 
oikeudet, jotka on vahvistettu kansallisessa 
lainsäädännössä neuvoston puitepäätöksen 
2008/977/YOS 17, 18, 19 ja 20 artiklan 
täytäntöönpanoa varten. Tätä varten 
sovelletaan neuvoston puitepäätöksen 
2008/977/YOS 17, 18, 19 ja 20 artiklan 
säännöksiä.

22 artiklan täytäntöönpanoa varten, 
sovelletaan myös tämän direktiivin 
mukaiseen henkilötietojen käsittelyyn.
Lentoliikenteen harjoittajat, jotka saavat 
matkustajien yhteystiedot matkatoimiston 
kautta, eivät saa käyttää näitä tietoja 
kaupallisiin tarkoituksiin.

Or. en

Tarkistus 406
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on säädettävä, että 
tämän direktiivin mukaisen henkilötietojen 
käsittelyn osalta kaikilla matkustajilla on 
samat oikeudet tutustua omiin tietoihinsa ja 
oikaista tai poistaa ne tai kieltää niiden 
käyttö sekä oikeus vahingonkorvaukseen ja 
oikeudellisiin muutoksenhakukeinoihin 
kuin ne oikeudet, jotka on vahvistettu
kansallisessa lainsäädännössä neuvoston 
puitepäätöksen 2008/977/YOS 17, 18, 19 
ja 20 artiklan täytäntöönpanoa varten.
Tätä varten sovelletaan neuvoston 
puitepäätöksen 2008/977/YOS 17, 18, 19 
ja 20 artiklan säännöksiä.

1. Kunkin jäsenvaltion on säädettävä, että 
tämän direktiivin mukaisen henkilötietojen 
käsittelyn osalta kaikilla matkustajilla on 
samat oikeudet tutustua omiin tietoihinsa ja 
oikaista tai poistaa ne tai kieltää niiden 
käyttö sekä oikeus vahingonkorvaukseen ja 
oikeudellisiin muutoksenhakukeinoihin 
kuin ne oikeudet, jotka on vahvistettu
kansallisessa lainsäädännössä xx/xx/201x 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin yksilöiden suojelusta 
toimivaltaisten viranomaisten 
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 
rikosten torjumista, tutkimista, 
selvittämistä ja syytteeseenpanoa tai 
rikosoikeudellisten seuraamusten 
täytäntöönpanoa varten sekä näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta, 
täytäntöönpanoa varten.

Or. en

Perustelu

Direktiivi yksilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen 
käsittelyssä rikosten torjumista, tutkimista, selvittämistä ja syytteeseenpanoa tai 
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rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta olisi hyväksyttävä ennen PNR-tietoja koskevaa EU:n direktiiviä.

Tarkistus 407
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on säädettävä, että 
tämän direktiivin mukaisen henkilötietojen 
käsittelyn osalta kaikilla matkustajilla on 
samat oikeudet tutustua omiin tietoihinsa ja 
oikaista tai poistaa ne tai kieltää niiden 
käyttö sekä oikeus vahingonkorvaukseen ja 
oikeudellisiin muutoksenhakukeinoihin 
kuin ne oikeudet, jotka on vahvistettu 
kansallisessa lainsäädännössä neuvoston 
puitepäätöksen 2008/977/YOS 17, 18, 19 
ja 20 artiklan täytäntöönpanoa varten. Tätä 
varten sovelletaan neuvoston 
puitepäätöksen 2008/977/YOS 17, 18, 19 
ja 20 artiklan säännöksiä.

1. Kunkin jäsenvaltion on säädettävä, että 
tämän direktiivin mukaisen henkilötietojen 
käsittelyn osalta kaikilla matkustajilla on 
samat oikeudet tutustua omiin tietoihinsa ja 
oikaista tai poistaa ne tai kieltää niiden 
käyttö sekä oikeus vahingonkorvaukseen ja 
oikeudellisiin muutoksenhakukeinoihin 
kuin ne oikeudet, jotka on vahvistettu 
kansallisessa lainsäädännössä neuvoston 
puitepäätöksen 2008/977/YOS 17 artiklan 
1 kohdan sekä 18, 19 ja 20 artiklan 
täytäntöönpanoa varten. Tätä varten 
sovelletaan neuvoston puitepäätöksen 
2008/977/YOS 17 artiklan 1 kohdan sekä 
18, 19 ja 20 artiklan säännöksiä.

Or. en

Tarkistus 408
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on säädettävä, että
määräyksiä, jotka on vahvistettu 
kansallisessa lainsäädännössä 
tietojenkäsittelyn luottamuksellisuutta ja 
tietoturvaa koskevan neuvoston 
puitepäätöksen 2008/977/YOS 21 ja 
22 artiklan täytäntöönpanoa varten, 

2. Kunkin jäsenvaltion on säädettävä 
määräyksistä, jotka on vahvistettu 
kansallisessa lainsäädännössä xx/xx/201x 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin yksilöiden suojelusta 
toimivaltaisten viranomaisten 
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 
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sovelletaan myös tämän direktiivin 
mukaiseen henkilötietojen käsittelyyn.

rikosten torjumista, tutkimista, 
selvittämistä ja syytteeseenpanoa tai 
rikosoikeudellisten seuraamusten 
täytäntöönpanoa varten sekä näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta, 
täytäntöönpanoa varten.

Or. en

Tarkistus 409
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on säädettävä, että 
neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS 
21 ja 22 artiklan täytäntöönpanoa varten 
annettuja kansallisia säännöksiä, jotka 
koskevat tietojenkäsittelyn 
luottamuksellisuutta ja tietoturvaa, 
sovelletaan myös kaikkeen tämän 
direktiivin nojalla tapahtuvaan 
henkilötietojen käsittelyyn.

2. Kunkin jäsenvaltion on säädettävä, että 
neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS 
21 ja 22 artiklan täytäntöönpanoa varten 
annettuja kansallisia säännöksiä, jotka 
koskevat tietojenkäsittelyn 
luottamuksellisuutta ja tietoturvaa, 
sovelletaan myös kaikkeen tämän 
direktiivin nojalla tapahtuvaan 
henkilötietojen käsittelyyn. Jos 
lentoliikenteen harjoittajat keräävät 
yhteystietoja matkustajilta, jotka ovat 
varanneet lentonsa matkatoimiston tai 
muun matkanvälittäjän kautta, ne eivät 
saa käyttää näitä tietoja 
markkinointitarkoituksiin.

Or. de

Tarkistus 410
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos direktiivin 95/46/EY täytäntöön 
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panemiseksi annetun kansallisen 
lainsäädännön säännöksissä annetaan 
matkustajalle paremmat oikeudet tietoihin 
tutustumiseen, niiden oikaisemiseen, 
poistamiseen ja käytön kieltämiseen, 
vahingonkorvaukseen, oikeudelliseen 
muutoksenhakuun, käsittelyn 
luottamuksellisuuteen ja tietoturvaan 
kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa 
säännöksissä, sovelletaan ensin 
mainittuja säännöksiä.

Or. en

Tarkistus 411
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos direktiivin 95/46/EY täytäntöön 
panemiseksi annetun kansallisen 
lainsäädännön säännöksissä annetaan 
matkustajalle enemmän oikeuksia 
tietoihin tutustumiseen, niiden 
oikaisemiseen, poistamiseen ja käytön 
kieltämiseen, vahingonkorvaukseen, 
oikeudelliseen muutoksenhakuun, 
käsittelyn luottamuksellisuuteen ja 
tietoturvaan kuin 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetuissa säännöksissä, sovelletaan 
ensin mainittuja säännöksiä.

Or. en

Tarkistus 412
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. PNR-tietojen käsittely, joka saattaa 
paljastaa henkilön rodun tai etnisen 
alkuperän, uskonnollisen tai filosofisen 
vakaumuksen, poliittiset mielipiteet, 
ammattiliiton jäsenyyden tai jonkin 
terveydentilaa tai sukupuolielämää 
koskevan tiedon, on kielletty. Jos 
matkustajatietoyksikkö vastaanottaa 
PNR-tietoja, joista käy ilmi jokin tällainen 
tieto, kyseiset tiedot on välittömästi 
poistettava.

3. PNR-tietojen käsittely, joka saattaa 
paljastaa henkilön sukupuolen, rodun, 
ihonvärin, etnisen tai yhteiskunnallisen
alkuperän, geneettiset ominaisuudet, 
kielen, uskonnollisen tai filosofisen 
vakaumuksen, poliittiset mielipiteet, 
ammattiliiton jäsenyyden, kansalliseen 
vähemmistöön kuulumisen, omaisuuden, 
vammaisuuden, iän tai jonkin 
terveydentilaa tai sukupuolista 
suuntautumista koskevan tiedon, on 
kielletty, kuten määrätään Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 21 artiklassa. 
Jos matkustajatietoyksikkö vastaanottaa 
PNR-tietoja, joista käy ilmi jokin tällainen 
tieto, kyseiset tiedot on välittömästi ja 
pysyvästi poistettava.

Or. en

Tarkistus 413
Kinga Göncz

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. PNR-tietojen käsittely, joka saattaa 
paljastaa henkilön rodun tai etnisen 
alkuperän, uskonnollisen tai filosofisen 
vakaumuksen, poliittiset mielipiteet, 
ammattiliiton jäsenyyden tai jonkin 
terveydentilaa tai sukupuolielämää 
koskevan tiedon, on kielletty. Jos 
matkustajatietoyksikkö vastaanottaa 
PNR-tietoja, joista käy ilmi jokin tällainen 
tieto, kyseiset tiedot on välittömästi 
poistettava.

3. PNR-tietojen käsittely, joka saattaa 
paljastaa henkilön rodun tai etnisen 
alkuperän, uskonnollisen tai filosofisen 
vakaumuksen, poliittiset mielipiteet, 
ammattiliiton jäsenyyden tai jonkin 
terveydentilaa, vammaisuutta tai 
sukupuolista suuntautumista koskevan 
tiedon, on kielletty. Jos 
matkustajatietoyksikkö vastaanottaa 
PNR-tietoja, joista käy ilmi jokin tällainen 
tieto, kyseiset tiedot on välittömästi 
poistettava; tällaisia tietoja käsitteleville 
lentoliikenteen harjoittajille määrätään 
direktiivin 10 artiklassa vahvistettuja 
seuraamuksia.
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Or. en

Tarkistus 414
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Matkustajatietoyksikön ja 
toimivaltaisten viranomaisten on 
laadittava loki tai muu dokumentaatio 
kaikesta lentoliikenteen harjoittajien 
suorittamasta PNR-tietojen käsittelystä, 
kaikista matkustajatietoyksikön 
suorittamista PNR-tietojen siirroista ja 
kaikista toimivaltaisten viranomaisten tai 
muiden jäsenvaltioiden 
matkustajatietoyksiköiden tai kolmansien 
maiden esittämistä tietopyynnöistä, myös 
hylätyistä, jotta voidaan varmistaa 
tietojenkäsittelyn lainmukaisuus ja 
omavalvonta ja taata tietojen eheys ja 
tietojenkäsittelyn turvallisuus erityisesti 
kansallisten tietosuojaviranomaisten
toimesta. Nämä lokitiedot on säilytettävä 
viiden vuoden ajan, paitsi jos taustalla 
olevia tietoja ei ole vielä poistettu 9 
artiklan 3 kohdan mukaisesti tämän viiden 
vuoden ajanjakson päättyessä; siinä 
tapauksessa lokitiedot on säilytettävä 
kunnes taustalla olevat tiedot poistetaan.

4. Matkustajatietoyksikön on laadittava 
loki tai muu dokumentaatio kaikesta 
lentoliikenteen harjoittajien suorittamasta 
PNR-tietojen käsittelystä, kaikista 
matkustajatietoyksikön suorittamista PNR-
tietojen siirroista ja kaikista 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten tai kolmansien maiden 
esittämistä tietopyynnöistä, myös 
hylätyistä, jotta voidaan varmistaa 
tietojenkäsittelyn lainmukaisuus ja 
omavalvonta ja taata tietojen eheys ja 
tietojenkäsittelyn turvallisuus 
tietosuojaviranomaisen toimesta. Nämä 
lokitiedot on säilytettävä viiden vuoden 
ajan, paitsi jos taustalla olevia tietoja ei ole 
vielä poistettu 9 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti tämän viiden vuoden ajanjakson 
päättyessä; siinä tapauksessa lokitiedot on 
säilytettävä kunnes taustalla olevat tiedot 
poistetaan.

Or. de

Tarkistus 415
Ágnes Hankiss

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Matkustajatietoyksikön ja 
toimivaltaisten viranomaisten on laadittava 
loki tai muu dokumentaatio kaikesta 
lentoliikenteen harjoittajien suorittamasta 
PNR-tietojen käsittelystä, kaikista 
matkustajatietoyksikön suorittamista PNR-
tietojen siirroista ja kaikista toimivaltaisten 
viranomaisten tai muiden jäsenvaltioiden 
matkustajatietoyksiköiden tai kolmansien 
maiden esittämistä tietopyynnöistä, myös 
hylätyistä, jotta voidaan varmistaa 
tietojenkäsittelyn lainmukaisuus ja 
omavalvonta ja taata tietojen eheys ja 
tietojenkäsittelyn turvallisuus erityisesti 
kansallisten tietosuojaviranomaisten 
toimesta. Nämä lokitiedot on säilytettävä 
viiden vuoden ajan, paitsi jos taustalla 
olevia tietoja ei ole vielä poistettu 9 
artiklan 3 kohdan mukaisesti tämän viiden 
vuoden ajanjakson päättyessä; siinä 
tapauksessa lokitiedot on säilytettävä 
kunnes taustalla olevat tiedot poistetaan.

4. Matkustajatietoyksikön ja 
toimivaltaisten viranomaisten on laadittava 
loki tai muu dokumentaatio kaikesta 
lentoliikenteen harjoittajien suorittamasta 
PNR-tietojen käsittelystä, kaikista 
matkustajatietoyksikön suorittamista PNR-
tietojen siirroista ja kaikista toimivaltaisten
viranomaisten tai muiden jäsenvaltioiden 
matkustajatietoyksiköiden tai kolmansien 
maiden esittämistä tietopyynnöistä, myös 
hylätyistä, jotta voidaan varmistaa 
tietojenkäsittelyn lainmukaisuus ja 
omavalvonta ja taata tietojen eheys ja 
tietojenkäsittelyn turvallisuus erityisesti 
kansallisten tietosuojaviranomaisten 
toimesta. Nämä lokitiedot on säilytettävä 
viiden vuoden ajan, paitsi jos taustalla 
olevia tietoja ei ole vielä poistettu 9 
artiklan 3 kohdan mukaisesti tämän viiden 
vuoden ajanjakson päättyessä; siinä 
tapauksessa lokitiedot on säilytettävä 
kunnes taustalla olevat tiedot poistetaan.
Niiden henkilöiden, jotka suorittavat 
turvatarkastuksia, joilla on käyttöoikeudet 
PNR- tietoihin ja analysoivat niitä sekä 
käyttävät lokitietoja, pitää vastata 
korkeimpia turvallisuusmääritteitä: 
Heidän pitää mennä turvatarkastuksen 
läpi ja heidän pitää ottaa osaa 
turvallisuuskoulutukseen. Jokaisen täytyy 
toimia sellaisen profiilin mukaisesti, joka 
määrää ja rajoittaa kyseisen henkilön 
työn, roolin ja oikeuksien mukaan 
millaisiin tietoihin hän voi päästä käsiksi.

Or. hu

Tarkistus 416
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

4 a. Kaikkien tietojen suojaan on 
sovellettava erityisen korkeaa 
turvallisuuden tasoa, joka vastaa 
asiantuntijakeskustelujen mukaista 
tietosuoja-alan uusinta kehitystä ja jossa 
otetaan jatkuvasti huomioon uudet tiedot 
ja näkemykset. Taloudelliset näkökohdat 
otetaan huomioon korkeintaan 
toissijaisina, kun päätetään sovellettavista 
turvallisuusnormeista.
Erityisesti on käytettävä sellaista 
ajanmukaista salausmenetelmää, jonka 
avulla:
– estetään tietojenkäsittelyjärjestelmien 
käyttö asiattomilta tahoilta,
taataan, että tahot, joilla on oikeus 
käyttää tietojenkäsittelyjärjestelmää, 
voivat käsitellä vain käyttöoikeutensa 
mukaisia tietoja ja että henkilötietoja ei 
niiden käsittelyn tai käytön yhteydessä ja 
säilyttämisen jälkeen voida lukea, 
kopioida, muuttaa tai poistaa ilman 
asianmukaista lupaa,
- taataan, että henkilötietoja ei sähköisen 
siirron, kuljetuksen tai tietovälineelle 
tallennuksen aikana voida lukea, 
kopioida, muuttaa tai poistaa ilman lupaa 
ja että voidaan tarkistaa ja todeta, mihin 
laitosten on tarkoitus siirtää 
henkilötietoja.
On taattava, että jälkikäteen voidaan 
tarkistaa ja todeta, kuka mahdollisesti on 
lisännyt henkilötietoja 
tietojenkäsittelyjärjestelmiin tai 
muuttanut tai poistanut niitä.
On taattava, että toimeksiannosta 
käsiteltäviä henkilötietoja saa käsitellä 
vain toimeksiantajan ohjeiden mukaisesti.
On taattava, että henkilötiedot suojataan 
vahingossa tapahtuvalta tuhoamiselta tai 
häviämiseltä.
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On taattava, että eri tarkoituksiin kerätyt 
tiedot käsitellään erikseen.

Or. en

Tarkistus 417
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kaikkien tietojen suojaan on 
sovellettava ajanmukaista tekniikkaa, 
joka vastaa asiantuntijakeskustelujen 
mukaista tietosuoja-alan uusinta kehitystä 
ja jossa otetaan jatkuvasti huomioon 
uudet tiedot ja näkemykset.
Erityisesti on käytettävä sellaista 
ajanmukaista salausmenetelmää, jonka 
avulla:
– estetään tietojenkäsittelyjärjestelmien 
käyttö asiattomilta tahoilta,
– taataan, että tahot, joilla on oikeus 
käyttää tietojenkäsittelyjärjestelmää, 
voivat käsitellä vain käyttöoikeutensa 
mukaisia tietoja ja että henkilötietoja ei 
niiden käsittelyn tai käytön yhteydessä 
voida lukea, kopioida, muuttaa tai poistaa 
ilman asianmukaista lupaa,
– taataan, että henkilötietoja ei sähköisen 
siirron, kuljetuksen tai tietovälineelle 
tallennuksen aikana voida lukea, kopioida 
tai muuttaa ilman lupaa ja että voidaan 
tarkistaa ja todeta, mihin laitosten on 
tarkoitus siirtää henkilötietoja.
On taattava, että jälkikäteen voidaan 
tarkistaa ja todeta, kuka mahdollisesti on 
päässyt henkilötietoihin.
On taattava, että toimeksiannosta 
käsiteltäviä henkilötietoja saa käsitellä 
vain toimeksiantajan ohjeiden mukaisesti.
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Or. en

Tarkistus 418
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
lentoliikenteen harjoittajat, niiden 
käyttämät matkatoimistot ja muut 
lentolippujen myyjät ilmoittavat 
kansainvälisten lentojen matkustajille 
lennon varauksen ja lipunoston yhteydessä 
selkeästi ja täsmällisesti PNR-tietojen 
toimittamisesta matkustajatietoyksikölle
sekä tietojen käsittelyn tarkoitukset, 
säilytysajan ja sen, että niitä voidaan 
käyttää terrorismirikosten ja vakavan 
rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, 
tutkimista ja syytteeseenpanoa varten ja 
että tietoja voidaan vaihtaa ja jakaa; lisäksi 
matkustajille on ilmoitettava heidän 
tietosuojaoikeuksistaan, erityisesti
oikeudesta tehdä kantelu valitsemalleen 
kansalliselle tietosuojaviranomaiselle. 
Jäsenvaltioiden on annettava nämä tiedot 
myös suurelle yleisölle.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
lentoliikenteen harjoittajat, niiden 
käyttämät matkatoimistot ja muut 
lentolippujen myyjät ilmoittavat 
kansainvälisten lentojen matkustajille 
lennon varauksen ja lipunoston yhteydessä 
selkeästi ja täsmällisesti PNR-tietojen 
toimittamisesta matkustajatietoyksiköille
sekä tietojen käsittelyn tarkoitukset, 
säilytysajan ja sen, että niitä voidaan 
käyttää terrorismirikosten ja vakavan 
kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemistä, 
paljastamista, tutkimista ja 
syytteeseenpanoa varten ja että tietoja 
voidaan vaihtaa ja jakaa; lisäksi 
matkustajille on ilmoitettava heidän 
tietosuojaoikeuksistaan, kuten oikeudesta 
tietoihin tutustumiseen, niiden 
korjaamiseen, poistamiseen ja käytön 
kieltämiseen, sekä oikeudesta tehdä 
kantelu valitsemalleen kansalliselle 
tietosuojaviranomaiselle. Jäsenvaltioiden 
on annettava nämä tiedot myös suurelle 
yleisölle.

Or. en

Tarkistus 419
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
lentoliikenteen harjoittajat, niiden 
käyttämät matkatoimistot ja muut 
lentolippujen myyjät ilmoittavat 
kansainvälisten lentojen matkustajille 
lennon varauksen ja lipunoston yhteydessä 
selkeästi ja täsmällisesti PNR-tietojen 
toimittamisesta matkustajatietoyksikölle 
sekä tietojen käsittelyn tarkoitukset, 
säilytysajan ja sen, että niitä voidaan 
käyttää terrorismirikosten ja vakavan 
rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, 
tutkimista ja syytteeseenpanoa varten ja 
että tietoja voidaan vaihtaa ja jakaa; lisäksi 
matkustajille on ilmoitettava heidän 
tietosuojaoikeuksistaan, erityisesti 
oikeudesta tehdä kantelu valitsemalleen 
kansalliselle tietosuojaviranomaiselle. 
Jäsenvaltioiden on annettava nämä tiedot 
myös suurelle yleisölle.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
lentoliikenteen harjoittajat, niiden 
käyttämät matkatoimistot ja muut 
lentolippujen myyjät ilmoittavat 
kansainvälisten lentojen matkustajille 
lennon varauksen ja lipunoston yhteydessä 
selkeästi ja täsmällisesti PNR-tietojen 
toimittamisesta matkustajatietoyksikölle 
sekä tietojen käsittelyn tarkoitukset, 
säilytysajan ja sen, että niitä voidaan 
käyttää terrorismirikosten, joita on 
käsiteltävä vertaamalla niitä 5 artiklassa 
tarkoitettujen viranomaisten ennalta 
määrittämiin kriteereihin, ehkäisemistä, 
paljastamista, tutkimista ja 
syytteeseenpanoa varten ja että tietoja 
voidaan vaihtaa ja jakaa; lisäksi 
matkustajille on ilmoitettava heidän 
tietosuojaoikeuksistaan, erityisesti 
oikeudesta tehdä kantelu valitsemalleen 
kansalliselle tietosuojaviranomaiselle. 
Jäsenvaltioiden on annettava nämä tiedot 
myös suurelle yleisölle.

Or. en

Tarkistus 420
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
lentoliikenteen harjoittajat, niiden 
käyttämät matkatoimistot ja muut 
lentolippujen myyjät ilmoittavat 
kansainvälisten lentojen matkustajille 
lennon varauksen ja lipunoston yhteydessä 
selkeästi ja täsmällisesti PNR-tietojen 
toimittamisesta matkustajatietoyksikölle
sekä tietojen käsittelyn tarkoitukset, 

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansainvälisten lentojen matkustajille 
ilmoitetaan lennon varauksen ja lipunoston 
yhteydessä selkeästi ja täsmällisesti 
PNR-tietojen toimittamisesta 
matkustajatietoyksiköille sekä tietojen 
käsittelyn tarkoitukset, säilytysajan ja sen, 
että niitä voidaan käyttää terrorismirikosten 
ja vakavan kansainvälisen rikollisuuden 
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säilytysajan ja sen, että niitä voidaan 
käyttää terrorismirikosten ja vakavan 
rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, 
tutkimista ja syytteeseenpanoa varten ja 
että tietoja voidaan vaihtaa ja jakaa; lisäksi 
matkustajille on ilmoitettava heidän 
tietosuojaoikeuksistaan, erityisesti
oikeudesta tehdä kantelu valitsemalleen 
kansalliselle tietosuojaviranomaiselle. 
Jäsenvaltioiden on annettava nämä tiedot 
myös suurelle yleisölle.

ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja 
syytteeseenpanoa varten ja että tietoja 
voidaan vaihtaa ja jakaa; lisäksi 
matkustajille on ilmoitettava heidän 
tietosuojaoikeuksistaan, kuten oikeudesta 
tietoihin tutustumiseen, niiden 
korjaamiseen, poistamiseen ja käytön 
kieltämiseen, sekä oikeudesta tehdä 
kantelu valitsemalleen kansalliselle 
tietosuojaviranomaiselle. Jäsenvaltioiden 
on annettava nämä tiedot myös suurelle 
yleisölle.

Or. en

Tarkistus 421
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
lentoliikenteen harjoittajat, niiden 
käyttämät matkatoimistot ja muut 
lentolippujen myyjät ilmoittavat 
kansainvälisten lentojen matkustajille 
lennon varauksen ja lipunoston yhteydessä 
selkeästi ja täsmällisesti PNR-tietojen 
toimittamisesta matkustajatietoyksikölle 
sekä tietojen käsittelyn tarkoitukset, 
säilytysajan ja sen, että niitä voidaan 
käyttää terrorismirikosten ja vakavan 
rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, 
tutkimista ja syytteeseenpanoa varten ja 
että tietoja voidaan vaihtaa ja jakaa; lisäksi 
matkustajille on ilmoitettava heidän 
tietosuojaoikeuksistaan, erityisesti 
oikeudesta tehdä kantelu valitsemalleen 
kansalliselle tietosuojaviranomaiselle. 
Jäsenvaltioiden on annettava nämä tiedot 
myös suurelle yleisölle.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
lentoliikenteen harjoittajat, niiden 
käyttämät matkatoimistot ja muut 
lentolippujen myyjät ilmoittavat 
kansainvälisten lentojen matkustajille 
lennon varauksen ja lipunoston yhteydessä 
selkeästi ja täsmällisesti PNR-tietojen 
toimittamisesta matkustajatietoyksikölle 
sekä tietojen käsittelyn tarkoitukset, 
säilytysajan ja että tietoja voidaan vaihtaa 
ja jakaa; lisäksi matkustajille on 
ilmoitettava heidän 
tietosuojaoikeuksistaan, erityisesti 
oikeudesta tehdä kantelu valitsemalleen 
kansalliselle tietosuojaviranomaiselle. 
Jäsenvaltioiden on annettava nämä tiedot 
myös suurelle yleisölle.

Or. en
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Tarkistus 422
Véronique Mathieu

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
lentoliikenteen harjoittajat, niiden 
käyttämät matkatoimistot ja muut 
lentolippujen myyjät ilmoittavat 
kansainvälisten lentojen matkustajille 
lennon varauksen ja lipunoston yhteydessä 
selkeästi ja täsmällisesti PNR-tietojen 
toimittamisesta matkustajatietoyksikölle 
sekä tietojen käsittelyn tarkoitukset, 
säilytysajan ja sen, että niitä voidaan 
käyttää terrorismirikosten ja vakavan 
rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, 
tutkimista ja syytteeseenpanoa varten ja 
että tietoja voidaan vaihtaa ja jakaa; lisäksi 
matkustajille on ilmoitettava heidän 
tietosuojaoikeuksistaan, erityisesti 
oikeudesta tehdä kantelu valitsemalleen 
kansalliselle tietosuojaviranomaiselle. 
Jäsenvaltioiden on annettava nämä tiedot 
myös suurelle yleisölle.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
lentoliikenteen harjoittajat, niiden 
käyttämät matkatoimistot ja muut 
lentolippujen myyjät ilmoittavat unionin 
sisäisten ja ulkopuolisten lentojen 
matkustajille lennon varauksen ja 
lipunoston yhteydessä selkeästi ja 
täsmällisesti PNR-tietojen toimittamisesta 
matkustajatietoyksikölle sekä tietojen 
käsittelyn tarkoitukset, säilytysajan ja sen, 
että niitä voidaan käyttää terrorismirikosten 
ja vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, 
paljastamista, tutkimista ja 
syytteeseenpanoa varten ja että tietoja 
voidaan vaihtaa ja jakaa; lisäksi 
matkustajille on ilmoitettava heidän 
tietosuojaoikeuksistaan, erityisesti 
oikeudesta tehdä kantelu valitsemalleen 
kansalliselle tietosuojaviranomaiselle. 
Jäsenvaltioiden on annettava nämä tiedot 
myös suurelle yleisölle.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus on seuraus siitä, että sisällytetään kaikki unionin sisäiset lennot direktiivin 
soveltamisalaan. Terminologisesti ilmaus 'unionin sisäiset ja ulkopuoliset lennot' on 
suositeltavampi kuin 'kansainväliset ja sisäiset lennot', koska jälkimmäinen liittyy Schengenin 
rajasäännöstöön, jota ei ole mukautettu direktiiviin, jota sovelletaan koko Euroopan unionin 
alueella.

Tarkistus 423
Axel Voss
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Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Matkustajatietoyksiköt ja toimivaltaiset 
viranomaiset eivät saa siirtää PNR-tietoja 
jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden 
yksityisille osapuolille.

6. Matkustajatietoyksikkö ja toimivaltaiset 
viranomaiset eivät saa siirtää PNR-tietoja 
jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden 
yksityisille osapuolille.

Or. de

Tarkistus 424
Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Vaikuttamatta 10 artiklan soveltamiseen 
jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet tämän direktiivin säännösten 
täysimääräisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi ja säädettävä erityisesti 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia 
seuraamuksia, joita voidaan määrätä, jos 
tämän direktiivin nojalla annettuja 
säännöksiä rikotaan.

7. (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Tarkistus 425
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

12 artikla Poistetaan.
Kansallinen valvontaviranomainen
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Kunkin jäsenvaltion on säädettävä, että 
puitepäätöksen 2008/977/YOS 25 artiklan 
nojalla perustettu kansallinen 
valvontaviranomainen vastaa myös 
jäsenvaltioiden tämän direktiivin nojalla 
antamien säännösten soveltamisen 
valvonnasta omalla alueellaan ja tähän 
liittyvästä neuvonnasta. Sovelletaan 
puitepäätöksen 2008/977/YOS 25 artiklan 
muita säännöksiä.

Or. en

Tarkistus 426
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on säädettävä, että 
puitepäätöksen 2008/977/YOS 25 artiklan 
nojalla perustettu kansallinen 
valvontaviranomainen vastaa myös 
jäsenvaltioiden tämän direktiivin nojalla 
antamien säännösten soveltamisen 
valvonnasta omalla alueellaan ja tähän 
liittyvästä neuvonnasta. Sovelletaan 
puitepäätöksen 2008/977/YOS 25 artiklan 
muita säännöksiä.

Kunkin jäsenvaltion on säädettävä, että 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin […] yksilöiden suojelusta 
toimivaltaisten viranomaisten 
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 
rikosten torjumista, tutkimista, 
selvittämistä ja syytteeseenpanoa tai 
rikosoikeudellisten seuraamusten 
täytäntöönpanoa varten sekä näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta, nojalla 
perustettu kansallinen 
valvontaviranomainen vastaa myös 
jäsenvaltioiden tämän direktiivin nojalla 
antamien säännösten soveltamisen 
valvonnasta omalla alueellaan ja tähän 
liittyvästä neuvonnasta.

Or. en
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Tarkistus 427
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle kertomuksen tämän 
direktiivin rahoitusvaikutuksista. 
Kertomuksessa on keskityttävä erityisesti 
matkustajille, lentoliikenteen harjoittajille 
ja lentolippujen myyjille aiheutuviin 
kustannuksiin. Kertomukseen liitetään 
tarvittaessa säädösehdotus, jolla pyritään 
yhdenmukaistamaan taloudellisen 
rasituksen jakaantuminen koko unionin 
viranomaisten ja lentoliikenteen 
harjoittajien kesken.

Or. en

Tarkistus 428
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla
Komissio antaa viimeistään …* 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen tämän direktiivin 
rahoitusvaikutuksista. Kertomuksessa on 
keskityttävä erityisesti matkustajille, 
lentoliikenteen harjoittajille ja 
lentolippujen myyjille aiheutuviin 
kustannuksiin. Kertomukseen liitetään 
tarvittaessa säädösehdotus, jolla pyritään 
yhdenmukaistamaan taloudellisen 
rasituksen jakaantuminen koko unionin 
viranomaisten ja lentoliikenteen 
harjoittajien kesken.
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_____________
* EUVL: lisätään päivämäärä, joka on 
kaksi vuotta tämän direktiivin 
voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Asetuksessa olisi käsiteltävä kustannuksia.

Tarkistus 429
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

13 artikla Poistetaan.
Yhteiset yhteyskäytännöt ja tuetut 

tietomuodot
1. Kaikki lentoliikenteen harjoittajilta 
matkustajatietoyksiköille tämän 
direktiivin soveltamista varten tehtävät 
PNR-tietojen siirrot on toteutettava 
sähköisesti, tai jos se ei ole mahdollista 
teknisen vian vuoksi, muulla soveltuvalla 
tavalla, vuoden ajan sen jälkeen kun 
yhteiset yhteyskäytännöt ja tuetut 
tietomuodot on hyväksytty 14 artiklan 
mukaisesti.
2. Sen jälkeen kun yhteisten 
yhteyskäytäntöjen ja tuettujen 
tietomuotojen hyväksymisestä on kulunut 
vuosi, kaikki lentoliikenteen harjoittajilta 
matkustajatietoyksiköille tämän 
direktiivin soveltamista varten tehtävät 
PNR-tietojen siirrot on toteutettava 
sähköisesti, käyttäen yhteisten 
yhteyskäytäntöjen muodossa hyväksyttyjä 
suojattuja menettelyjä kaikissa siirroissa, 
jotta voidaan varmistaa tietojen 
turvallisuus siirron aikana, ja tuettuja 
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tietomuotoja, jotta voidaan varmistaa, että 
kaikki osapuolet pystyvät lukemaan 
tietoja. Kaikkien lentoliikenteen 
harjoittajien on valittava ja ilmoitettava 
matkustajatietoyksikölle se yhteinen 
yhteyskäytäntö ja tietomuoto, jota ne 
aikovat käyttää tietojen siirtämiseen.
3. Komissio laatii luettelon hyväksytyistä 
yhteisistä yhteyskäytännöistä ja tuetuista 
tietomuodoista ja tarvittaessa päivittää 
sitä 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti.
4. Tämän artiklan 1 kohtaa sovelletaan 
niin kauan kuin 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitetut hyväksytyt yhteiset 
yhteyskäytännöt ja tuetut tietomuodot 
eivät ole käytössä.
5. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että toteutetaan tarvittavat tekniset 
toimenpiteet, joiden avulla yhteisiä 
yhteyskäytäntöjä ja tietomuotoja voidaan 
käyttää vuoden kuluessa siitä kun ne on 
hyväksytty.

Or. en

Tarkistus 430
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kaikki lentoliikenteen harjoittajilta 
matkustajatietoyksiköille tämän direktiivin 
soveltamista varten tehtävät PNR-tietojen 
siirrot on toteutettava sähköisesti, tai jos se 
ei ole mahdollista teknisen vian vuoksi, 
muulla soveltuvalla tavalla, vuoden ajan 
sen jälkeen kun yhteiset yhteyskäytännöt ja 
tuetut tietomuodot on hyväksytty 14 
artiklan mukaisesti.

1. Kaikki lentoliikenteen harjoittajilta 
matkustajatietoyksikölle tämän direktiivin 
soveltamista varten tehtävät PNR-tietojen 
siirrot on toteutettava sähköisesti, tai jos se 
ei ole mahdollista teknisen vian vuoksi, 
muulla soveltuvalla tavalla, vuoden ajan 
sen jälkeen kun yhteiset yhteyskäytännöt ja 
tuetut tietomuodot on hyväksytty 14 
artiklan mukaisesti.
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Or. de

Tarkistus 431
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kaikki lentoliikenteen harjoittajilta 
matkustajatietoyksiköille tämän direktiivin 
soveltamista varten tehtävät PNR-tietojen 
siirrot on toteutettava sähköisesti, tai jos se 
ei ole mahdollista teknisen vian vuoksi, 
muulla soveltuvalla tavalla, vuoden ajan 
sen jälkeen kun yhteiset yhteyskäytännöt ja 
tuetut tietomuodot on hyväksytty 
14 artiklan mukaisesti.

1. Kaikki lentoliikenteen harjoittajilta 
matkustajatietoyksiköille tämän direktiivin 
soveltamista varten tehtävät PNR-tietojen 
siirrot on toteutettava sähköisesti ja 
turvallisesti, tai jos se ei ole mahdollista 
teknisen vian vuoksi, muulla soveltuvalla 
tavalla, vuoden ajan sen jälkeen kun 
yhteiset yhteyskäytännöt ja tuetut 
tietomuodot on hyväksytty 14 artiklan 
mukaisesti.

Or. ro

Tarkistus 432
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sen jälkeen kun yhteisten 
yhteyskäytäntöjen ja tuettujen 
tietomuotojen hyväksymisestä on kulunut 
vuosi, kaikki lentoliikenteen harjoittajilta 
matkustajatietoyksiköille tämän direktiivin 
soveltamista varten tehtävät PNR-tietojen 
siirrot on toteutettava sähköisesti, käyttäen 
yhteisten yhteyskäytäntöjen muodossa 
hyväksyttyjä suojattuja menettelyjä 
kaikissa siirroissa, jotta voidaan varmistaa 
tietojen turvallisuus siirron aikana, ja 
tuettuja tietomuotoja, jotta voidaan 
varmistaa, että kaikki osapuolet pystyvät 

2. Sen jälkeen kun yhteisten 
yhteyskäytäntöjen ja tuettujen 
tietomuotojen hyväksymisestä on kulunut 
vuosi, kaikki lentoliikenteen harjoittajilta 
matkustajatietoyksikölle tämän direktiivin 
soveltamista varten tehtävät PNR-tietojen 
siirrot on toteutettava sähköisesti, käyttäen 
yhteisten yhteyskäytäntöjen muodossa 
hyväksyttyjä suojattuja menettelyjä 
kaikissa siirroissa, jotta voidaan varmistaa 
tietojen turvallisuus siirron aikana, ja 
tuettuja tietomuotoja, jotta voidaan 
varmistaa, että kaikki osapuolet pystyvät 
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lukemaan tietoja. Kaikkien lentoliikenteen 
harjoittajien on valittava ja ilmoitettava 
matkustajatietoyksikölle se yhteinen 
yhteyskäytäntö ja tietomuoto, jota ne 
aikovat käyttää tietojen siirtämiseen.

lukemaan tietoja. Kaikkien lentoliikenteen 
harjoittajien on valittava ja ilmoitettava 
matkustajatietoyksikölle se yhteinen 
yhteyskäytäntö ja tietomuoto, jota ne 
aikovat käyttää tietojen siirtämiseen.

Or. de

Tarkistus 433
Véronique Mathieu

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että toteutetaan tarvittavat tekniset 
toimenpiteet, joiden avulla yhteisiä 
yhteyskäytäntöjä ja tietomuotoja voidaan 
käyttää vuoden kuluessa siitä kun ne on 
hyväksytty.

5. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
että toteutetaan tarvittavat tekniset 
toimenpiteet, joiden avulla yhteisiä 
yhteyskäytäntöjä ja tietomuotoja voidaan 
käyttää vuoden kuluessa siitä kun ne on 
hyväksytty ottaen huomioon ICAO:n 
suuntaviivat.

Or. fr

Perustelu

Jotta varmistetaan tietty yhdenmukaisuus kansainvälisten normien kanssa, on tärkeää 
tarkentaa, että hyväksytyissä teknisissä toimenpiteissä täytyy ottaa huomioon kansainvälisesti 
hyväksytyt toimenpiteet.

Tarkistus 434
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla

Komission teksti Tarkistus

14 artikla Poistetaan.
Komiteamenettely

1. Komissiota avustaa komitea. 
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Komitealla tarkoitetaan 
16 päivänä helmikuuta 2011 annetussa 
asetuksessa [(EU) N:o …/2011)]
tarkoitettua komiteaa.
2. Kun tähän kohtaan viitataan, 
sovelletaan 16 päivänä helmikuuta 2011 
annetun asetuksen [(EU) N:o …/2011)]
4 artiklaa.

Or. en

Tarkistus 435
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla

Komission teksti Tarkistus

15 artikla Poistetaan.
Saattaminen osaksi kansallista 

lainsäädäntöä
1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät 
lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään kahden vuoden 
kuluttua sen voimaantulosta. Niiden on 
viipymättä toimitettava komissiolle 
kirjallisina nämä säännökset sekä 
kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä 
koskeva vastaavuustaulukko.
Näissä jäsenvaltioiden antamissa 
säännöksissä on viitattava tähän 
direktiiviin tai niihin on liitettävä 
tällainen viittaus, kun ne virallisesti 
julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
siitä, miten viittaukset tehdään.
2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä 
direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä 
antamansa keskeiset kansalliset 
säännökset komissiolle kirjallisina.

Or. en
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Tarkistus 436
Manfred Weber

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään kahden vuoden 
kuluttua sen voimaantulosta. Niiden on 
viipymättä toimitettava komissiolle 
kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä 
säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva 
vastaavuustaulukko.

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään kahden vuoden 
kuluttua sen voimaantulosta. 
Jäsenvaltioiden, jotka käyttävät tämän 
ajankohdan jälkeen ensimmäistä kertaa 
matkustajarekisteritietoja 1 artiklan 
2 kohdan a ja b alakohdissa 
määriteltyihin tarkoituksiin, on saatettava 
vaadittavat lait, asetukset ja hallinnolliset 
määräykset voimaan viimeistään silloin, 
kun tietoja käytetään ensimmäisen 
kerran. Jäsenvaltioiden on viipymättä 
toimitettava komissiolle kirjallisina nämä 
säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä 
direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Or. de

Tarkistus 437
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

16 artikla Poistetaan.
Siirtymäsäännökset

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna 
ajankohtana eli kahden vuoden kuluttua 
tämän direktiivin voimaantulosta 
PNR-tiedot kerätään vähintään 
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30 prosentista kaikista 6 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetuista lennoista. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kahden vuoden kuluttua 15 artiklassa 
mainitusta ajankohdasta PNR-tiedot 
kerätään vähintään 60 prosentista 
kaikista 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista lennoista. Jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että neljän vuoden 
kuluttua 15 artiklassa mainitusta 
ajankohdasta PNR-tiedot kerätään 
kaikista 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista lennoista.

Or. en

Tarkistus 438
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

16 artikla
Siirtymäsäännökset

Poistetaan.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna 
ajankohtana eli kahden vuoden kuluttua 
tämän direktiivin voimaantulosta 
PNR-tiedot kerätään vähintään 
30 prosentista kaikista 6 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetuista lennoista. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kahden vuoden kuluttua 15 artiklassa 
mainitusta ajankohdasta PNR-tiedot 
kerätään vähintään 60 prosentista 
kaikista 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista lennoista. Jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että neljän vuoden 
kuluttua 15 artiklassa mainitusta 
ajankohdasta PNR-tiedot kerätään 
kaikista 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista lennoista.
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Or. en

Tarkistus 439
Manfred Weber

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 15 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna
ajankohtana eli kahden vuoden kuluttua 
tämän direktiivin voimaantulosta PNR-
tiedot kerätään vähintään 30 prosentista 
kaikista 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista 
lennoista. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kahden vuoden kuluttua 15 artiklassa 
mainitusta ajankohdasta PNR-tiedot 
kerätään vähintään 60 prosentista kaikista 6 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista lennoista. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
neljän vuoden kuluttua 15 artiklassa 
mainitusta ajankohdasta PNR-tiedot 
kerätään kaikista 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista lennoista.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 15 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettuina
ajankohtina PNR-tiedot kerätään 
vähintään 30 prosentista kaikista 6 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetuista lennoista. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kahden vuoden kuluttua 15 artiklassa 
mainituista ajankohdista PNR-tiedot 
kerätään vähintään 60 prosentista kaikista 6 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista lennoista. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
neljän vuoden kuluttua 15 artiklassa 
mainituista ajankohdista PNR-tiedot 
kerätään kaikista 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista lennoista.

Or. de

Tarkistus 440
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla

Komission teksti Tarkistus

17 artikla Poistetaan.
Tarkastelu

Jäsenvaltioiden toimittamien tietojen 
perusteella komissio
a) arvioi, onko mahdollista ja tarpeen 
sisällyttää tämän direktiivin 
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soveltamisalaan sisäiset lennot, kun 
otetaan huomioon niiden jäsenvaltioiden 
kokemukset, jotka keräävät sisäisiä 
lentoja koskevia PNR-tietoja. Komissio 
esittää tätä koskevan kertomuksen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kahden vuoden kuluessa 15 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetusta ajankohdasta;
b) tarkastelee tämän direktiivin toimintaa 
ja esittää sitä koskevan kertomuksen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
neljän vuoden kuluessa 15 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetusta ajankohdasta. 
Tarkastelussa käydään läpi kaikki 
direktiivin osa-alueet ja kiinnitetään 
erityistä huomiota henkilötietojen 
suojelua koskevien sääntöjen 
noudattamiseen, tietojen säilytysaikaan ja 
arviointien laatuun. Kertomuksessa 
esitetään myös 18 artiklan nojalla kerätyt 
tilastotiedot.

Or. en

Tarkistus 441
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) arvioi, onko mahdollista ja tarpeen 
sisällyttää tämän direktiivin 
soveltamisalaan sisäiset lennot, kun 
otetaan huomioon niiden jäsenvaltioiden 
kokemukset, jotka keräävät sisäisiä 
lentoja koskevia PNR-tietoja. Komissio 
esittää tätä koskevan kertomuksen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kahden vuoden kuluessa 15 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetusta ajankohdasta;

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Direktiivin soveltamisalaa olisi rajoitettava koskemaan ainoastaan mahdollisen iskun 
kohteena olevia kansainvälisiä lentoja.

Tarkistus 442
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) arvioi, onko mahdollista ja tarpeen 
sisällyttää tämän direktiivin 
soveltamisalaan sisäiset lennot, kun 
otetaan huomioon niiden jäsenvaltioiden 
kokemukset, jotka keräävät sisäisiä 
lentoja koskevia PNR-tietoja. Komissio 
esittää tätä koskevan kertomuksen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kahden vuoden kuluessa 15 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetusta ajankohdasta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 443
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) arvioi, onko mahdollista ja tarpeen 
sisällyttää tämän direktiivin 
soveltamisalaan sisäiset lennot, kun 
otetaan huomioon niiden jäsenvaltioiden 
kokemukset, jotka keräävät sisäisiä 
lentoja koskevia PNR-tietoja. Komissio 
esittää tätä koskevan kertomuksen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kahden vuoden kuluessa 15 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetusta ajankohdasta;

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 444
Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) arvioi, onko mahdollista ja tarpeen
sisällyttää tämän direktiivin 
soveltamisalaan sisäiset lennot, kun 
otetaan huomioon niiden jäsenvaltioiden 
kokemukset, jotka keräävät sisäisiä lentoja 
koskevia PNR-tietoja. Komissio esittää tätä 
koskevan kertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kahden vuoden 
kuluessa 15 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetusta ajankohdasta;

a) arvioi, onko tämän direktiivin 
soveltamisala toteuttamiskelpoinen ja 
tarpeellinen, kun otetaan huomioon niiden 
jäsenvaltioiden kokemukset, jotka keräävät 
PNR-tietoja. Komissio esittää tätä 
koskevan kertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kahden vuoden 
kuluessa 15 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetusta ajankohdasta;

Or. en

Tarkistus 445
Carmen Romero López

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) arvioi, onko mahdollista ja tarpeen 
sisällyttää tämän direktiivin 
soveltamisalaan sisäiset lennot, kun 
otetaan huomioon niiden jäsenvaltioiden 
kokemukset, jotka keräävät sisäisiä 
lentoja koskevia PNR-tietoja. Komissio 
esittää tätä koskevan kertomuksen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kahden vuoden kuluessa 15 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetusta ajankohdasta;

a) arvioi, onko mahdollista ja tarpeen 
laajentaa tämän direktiivin soveltamisalaa, 
kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden 
kokemukset ja tulokset, joita on saatu 
kerättäessä PNR-tietoja, ja muita EU:n 
olemassa olevia terrorismin ja 
järjestäytyneen rikollisuuden 
torjuntavälineitä koskevan arvioinnin 
valossa. Komissio esittää tätä koskevan 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kahden vuoden kuluessa 
15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta 
ajankohdasta;
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Or. en

Tarkistus 446
Manfred Weber

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) arvioi, onko mahdollista ja tarpeen 
sisällyttää tämän direktiivin 
soveltamisalaan sisäiset lennot, kun otetaan 
huomioon niiden jäsenvaltioiden 
kokemukset, jotka keräävät sisäisiä lentoja 
koskevia PNR-tietoja. Komissio esittää tätä 
koskevan kertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kahden 
vuoden kuluessa 15 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetusta ajankohdasta;

a) arvioi, onko mahdollista ja tarpeen 
sisällyttää tämän direktiivin
soveltamisalaan sisäiset lennot, kun otetaan 
huomioon niiden jäsenvaltioiden 
kokemukset, jotka keräävät sisäisiä lentoja 
koskevia PNR-tietoja. Komissio esittää tätä 
koskevan kertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle viimeistään 
neljän vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta;

Or. de

Tarkistus 447
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tarkastelee tämän direktiivin toimintaa ja 
esittää sitä koskevan kertomuksen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
neljän vuoden kuluessa 15 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetusta ajankohdasta. 
Tarkastelussa käydään läpi kaikki 
direktiivin osa-alueet ja kiinnitetään 
erityistä huomiota henkilötietojen suojelua 
koskevien sääntöjen noudattamiseen, 
tietojen säilytysaikaan ja arviointien 
laatuun. Kertomuksessa esitetään myös 
18 artiklan nojalla kerätyt tilastotiedot.

b) tarkastelee tämän direktiivin toimintaa ja 
esittää sitä koskevan kertomuksen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
neljän vuoden kuluessa 15 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetusta ajankohdasta. 
Tarkastelussa käydään läpi kaikki 
direktiivin osa-alueet ja kiinnitetään 
erityistä huomiota henkilötietojen suojelua 
koskevien sääntöjen noudattamiseen, 
PNR-tietojen keräämisen ja käsittelyn 
tarpeellisuuteen kaikkien mainittujen 
tarkoituksien kannalta, tietojen 
säilytysaikaan ja arviointien laatuun. 
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Kertomuksessa esitetään myös 18 artiklan 
nojalla kerätyt tilastotiedot.

Or. en

Tarkistus 448
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tarkastelee tämän direktiivin toimintaa ja 
esittää sitä koskevan kertomuksen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
neljän vuoden kuluessa 15 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetusta ajankohdasta. 
Tarkastelussa käydään läpi kaikki 
direktiivin osa-alueet ja kiinnitetään 
erityistä huomiota henkilötietojen suojelua 
koskevien sääntöjen noudattamiseen, 
tietojen säilytysaikaan ja arviointien 
laatuun. Kertomuksessa esitetään myös 
18 artiklan nojalla kerätyt tilastotiedot.

b) tarkastelee tämän direktiivin toimintaa ja 
esittää sitä koskevan kertomuksen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kahden vuoden kuluessa 15 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetusta ajankohdasta. 
Tarkastelussa käydään läpi kaikki 
direktiivin osa-alueet ja kiinnitetään 
erityistä huomiota henkilötietojen suojelua 
koskevien sääntöjen noudattamiseen, 
tietojen säilytysaikaan ja arviointien 
laatuun. Kertomuksessa esitetään myös 
18 artiklan nojalla kerätyt tilastotiedot.

Or. en

Perustelu

Ottaen huomioon, että PNR-tietojen kerääminen on perusoikeuksien vastainen toimenpide, 
arviointitoimia olisi toteutettava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Tarkistus 449
Manfred Weber

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tarkastelee tämän direktiivin toimintaa ja 
esittää sitä koskevan kertomuksen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

b) tarkastelee tämän direktiivin toimintaa ja 
esittää sitä koskevan kertomuksen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle
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neljän vuoden kuluessa 15 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetusta ajankohdasta. 
Tarkastelussa käydään läpi kaikki 
direktiivin osa-alueet ja kiinnitetään 
erityistä huomiota henkilötietojen suojelua 
koskevien sääntöjen noudattamiseen, 
tietojen säilytysaikaan ja arviointien 
laatuun. Kertomuksessa esitetään myös 18 
artiklan nojalla kerätyt tilastotiedot.

viimeistään kuuden vuoden kuluttua 
tämän direktiivin voimaantulon jälkeen. 
Tarkastelussa käydään läpi kaikki 
direktiivin osa-alueet ja kiinnitetään 
erityistä huomiota henkilötietojen suojelua 
koskevien sääntöjen noudattamiseen, 
tietojen säilytysaikaan ja arviointien 
laatuun. Kertomuksessa esitetään myös 18 
artiklan nojalla kerätyt tilastotiedot.

Or. de

Tarkistus 450
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

18 artikla Poistetaan.
Tilastotiedot

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
matkustajatietoyksiköille annetuista 
PNR-tiedoista määrättyjä tilastotietoja. 
Näissä tilastotiedoissa on mainittava 
ainakin niiden 4 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti tunnistettujen henkilöiden 
lukumäärä, jotka saattavat olla osallisina 
terrorismirikoksissa tai vakavassa 
rikollisuudessa, ja PNR-tietojen käytön 
perusteella toteutettujen 
lainvalvontatoimien lukumäärä 
lentoliikenteen harjoittajaa ja lentojen 
määräasemaa kohti.
2. Tällaisiin tilastoihin ei sisällytetä 
henkilötietoja. Tilastot on toimitettava 
komissiolle vuosittain.

Or. en

Tarkistus 451
Sophia in 't Veld
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Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
matkustajatietoyksiköille annetuista 
PNR-tiedoista määrättyjä tilastotietoja. 
Näissä tilastotiedoissa on mainittava 
ainakin niiden 4 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti tunnistettujen henkilöiden 
lukumäärä, jotka saattavat olla osallisina 
terrorismirikoksissa tai vakavassa 
rikollisuudessa, ja PNR-tietojen käytön 
perusteella toteutettujen 
lainvalvontatoimien lukumäärä 
lentoliikenteen harjoittajaa ja lentojen 
määräasemaa kohti.

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
matkustajatietoyksiköille annetuista
PNR-tiedoista määrättyjä tilastotietoja. 
Näissä tilastotiedoissa on mainittava 
ainakin niiden 4 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti tunnistettujen henkilöiden 
lukumäärä, jotka saattavat olla osallisina 
terrorismirikoksissa tai vakavassa 
kansainvälisessä rikollisuudessa, 
virheosumien lukumäärä, PNR-tietojen 
käytön perusteella toteutettujen 
lainvalvontatoimien lukumäärä 
lentoliikenteen harjoittajaa ja lentojen 
määräasemaa kohti ja lainvalvontatoimista 
seuranneiden tuomioiden lukumäärä.

Or. en

Tarkistus 452
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
matkustajatietoyksiköille annetuista 
PNR-tiedoista määrättyjä tilastotietoja. 
Näissä tilastotiedoissa on mainittava 
ainakin niiden 4 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti tunnistettujen henkilöiden 
lukumäärä, jotka saattavat olla osallisina 
terrorismirikoksissa tai vakavassa 
rikollisuudessa, ja PNR-tietojen käytön 
perusteella toteutettujen 
lainvalvontatoimien lukumäärä 
lentoliikenteen harjoittajaa ja lentojen 
määräasemaa kohti.

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
matkustajatietoyksiköille annetuista 
PNR-tiedoista määrättyjä tilastotietoja. 
Näissä tilastotiedoissa on mainittava 
ainakin niiden 4 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti tunnistettujen henkilöiden 
lukumäärä, jotka saattavat olla osallisina 
terrorismirikoksissa, ja PNR-tietojen 
käytön perusteella toteutettujen 
lainvalvontatoimien sekä niistä 
seuranneiden tuomioiden lukumäärä 
lentoliikenteen harjoittajaa ja lentojen 
määräasemaa kohti.
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Or. en

Tarkistus 453
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
matkustajatietoyksiköille annetuista PNR-
tiedoista määrättyjä tilastotietoja. Näissä 
tilastotiedoissa on mainittava ainakin 
niiden 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
tunnistettujen henkilöiden lukumäärä, jotka 
saattavat olla osallisina terrorismirikoksissa 
tai vakavassa rikollisuudessa, ja PNR-
tietojen käytön perusteella toteutettujen 
lainvalvontatoimien lukumäärä 
lentoliikenteen harjoittajaa ja lentojen 
määräasemaa kohti.

1. Hallintoneuvoston on laadittava PNR-
tiedoista määrättyjä tilastotietoja. Niiden 
on perustuttava lentoliikenteen 
harjoittajien matkustajatietoyksiköille 
antamiin PNR-tietoihin sekä 
jäsenvaltioiden tietoihin toteutetuista 
lainvalvontatoimista. Näissä 
tilastotiedoissa on mainittava ainakin 
niiden 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
tunnistettujen henkilöiden lukumäärä, jotka 
saattavat olla osallisina terrorismirikoksissa 
tai vakavassa rikollisuudessa, ja PNR-
tietojen käytön perusteella toteutettujen 
lainvalvontatoimien lukumäärä 
lentoliikenteen harjoittajaa ja lentojen 
määräasemaa kohti.

Or. de

Tarkistus 454
Carmen Romero López

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
matkustajatietoyksiköille annetuista
PNR-tiedoista määrättyjä tilastotietoja. 
Näissä tilastotiedoissa on mainittava 
ainakin niiden 4 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti tunnistettujen henkilöiden 
lukumäärä, jotka saattavat olla osallisina 

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
matkustajatietoyksiköille annetuista 
PNR-tiedoista määrättyjä tilastotietoja. 
Näissä tilastotiedoissa on mainittava 
ainakin niiden tunnistettujen henkilöiden 
lukumäärä, jotka saattavat olla osallisina 
terrorismirikoksissa, PNR-tietojen käytön 
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terrorismirikoksissa tai vakavassa 
rikollisuudessa, ja PNR-tietojen käytön 
perusteella toteutettujen 
lainvalvontatoimien lukumäärä 
lentoliikenteen harjoittajaa ja lentojen 
määräasemaa kohti.

perusteella toteutettujen 
lainvalvontatoimien lukumäärä 
lentoliikenteen harjoittajaa ja lentojen 
määräasemaa kohti ja kyseisiä PNR-tietoja 
käsiteltäessä syntyneiden virheosumien 
lukumäärä.

Or. en

Tarkistus 455
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
matkustajatietoyksiköille annetuista 
PNR-tiedoista määrättyjä tilastotietoja. 
Näissä tilastotiedoissa on mainittava 
ainakin niiden 4 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti tunnistettujen henkilöiden 
lukumäärä, jotka saattavat olla osallisina 
terrorismirikoksissa tai vakavassa 
rikollisuudessa, ja PNR-tietojen käytön 
perusteella toteutettujen 
lainvalvontatoimien lukumäärä 
lentoliikenteen harjoittajaa ja lentojen 
määräasemaa kohti.

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
matkustajatietoyksiköille annetuista 
PNR-tiedoista määrättyjä tilastotietoja. 
Näissä tilastotiedoissa on mainittava 
ainakin niiden 4 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti tunnistettujen henkilöiden 
lukumäärä, jotka saattavat olla osallisina 
terrorismirikoksissa tai vakavassa 
kansainvälisessä rikollisuudessa, 
PNR-tietojen käytön perusteella 
toteutettujen lainvalvontatoimien 
lukumäärä lentoliikenteen harjoittajaa ja 
lentojen määräasemaa kohti, niiden 
henkilöiden lukumäärä, joiden 
tapauksessa on tehty lisätutkimuksia, ja 
niiden henkilöiden lukumäärä, joita on 
myöhemmin havaittu epäillyn 
perusteettomasti.

Or. en

Tarkistus 456
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla
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Komission teksti Tarkistus

19 artikla Poistetaan.
Suhde muihin välineisiin

1. Jäsenvaltiot voivat edelleen soveltaa 
toimivaltaisten viranomaisten välistä 
tietojenvaihtoa koskevia kahden- tai 
monenvälisiä sopimuksia tai järjestelyjä, 
jotka ovat voimassa silloin kun tämä 
direktiivi hyväksytään, mikäli tällaiset 
sopimukset tai järjestelyt eivät ole 
ristiriidassa tämän direktiivin kanssa.
2. Tämä direktiivi ei vaikuta unionin 
velvoitteisiin ja sitoumuksiin, jotka 
perustuvat kolmansien maiden kanssa 
tehtyihin kahden- ja/tai monenvälisiin 
sopimuksiin.

Or. en

Tarkistus 457
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
Liite I

Komission teksti Tarkistus

LIITE Poistetaan.
Lentoliikenteen harjoittajien keräämät 
matkustajarekisteritiedot (PNR-tiedot)

(1) PNR-varaustunnus
(2) Lipun varauspäivä/kirjoituspäivä
(3) Suunniteltu (suunnitellut) 
matkustuspäivä(t)
(4) Nimi (nimet)
(5) Osoite ja yhteystiedot (puhelinnumero, 
sähköpostiosoite)
(6) Kaikki maksutapaa koskevat tiedot, 
myös laskutusosoite
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(7) Tietyn PNR:n kaikki matkareittitiedot
(8) Kanta-asiakastiedot 
(9) Matkatoimisto/matkatoimistovirkailija
(10) Matkustajan matkustustilanne 
mukaan luettuina vahvistukset, 
lähtöselvitystilanne, viime hetkellä 
lennolta pois jääminen ("no show") tai 
viime hetken lähtö ilman varausta ("go 
show")
(11) Jaetut PNR-tiedot
(12) Yleiset huomautukset (mukaan 
lukien kaikki saatavilla olevat tiedot alle 
18-vuotiaista ilman huoltajaa 
matkustavista alaikäisistä, kuten 
alaikäisen nimi ja sukupuoli, ikä, kieli tai 
kielet, jo(i)ta hän puhuu, lähdön 
yhteydessä huoltajana olleen henkilön 
nimi ja yhteystiedot sekä tieto siitä, mikä 
on hänen suhteensa alaikäiseen, 
saapumisen yhteydessä huoltajana olleen 
henkilön nimi ja yhteystiedot sekä tieto 
siitä, mikä on hänen suhteensa 
alaikäiseen, asiamies lähdön ja 
saapumisen yhteydessä)
(13) Lipunkirjoituskentän tiedot, joihin 
kuuluvat lipun numero, lipun 
kirjoituspäivä ja yhdensuuntaiset liput 
sekä lipun hinnan ilmoittamista koskevat 
ATFQ-tiedot (Automated Ticket Fare 
Quote)
(14) Paikan numero ja muut paikkatiedot
(15) Yhteistunnusten käyttöä koskevat 
tiedot
(16) Kaikki matkatavaratiedot
(17) Muiden PNR-tiedoissa olevien 
matkustajien määrä ja nimet
(18) Matkustajan ennakkotiedot (Advance 
Passenger Information, API), jos sellaisia 
on kerätty
(19) Kaikki aiemmat muutokset 1–18 
kohdassa lueteltuihin PNR-tietoihin.
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Or. en

Tarkistus 458
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) Osoite ja yhteystiedot (puhelinnumero, 
sähköpostiosoite)

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 459
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

(6) Kaikki maksutapaa koskevat tiedot, 
myös laskutusosoite

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 460
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

(6) Kaikki maksutapaa koskevat tiedot, 
myös laskutusosoite

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 461
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

(8) Kanta-asiakastiedot Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 462
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

(8) Kanta-asiakastiedot Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 463
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

(8) Kanta-asiakastiedot Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 464
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – 8 kohta
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Komission teksti Tarkistus

(8) Kanta-asiakastiedot Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 465
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

(9) Matkatoimisto/matkatoimistovirkailija Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 466
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

(9) Matkatoimisto/matkatoimistovirkailija Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 467
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

(11) Jaetut PNR-tiedot Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 468
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

(11) Jaetut PNR-tiedot Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 469
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

(11) Jaetut PNR-tiedot Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 470
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

(12) Yleiset huomautukset (mukaan 
lukien kaikki saatavilla olevat tiedot alle 
18-vuotiaista ilman huoltajaa 
matkustavista alaikäisistä, kuten 
alaikäisen nimi ja sukupuoli, ikä, kieli tai 
kielet, jo(i)ta hän puhuu, lähdön 
yhteydessä huoltajana olleen henkilön 
nimi ja yhteystiedot sekä tieto siitä, mikä 
on hänen suhteensa alaikäiseen, 
saapumisen yhteydessä huoltajana olleen 

Poistetaan.
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henkilön nimi ja yhteystiedot sekä tieto 
siitä, mikä on hänen suhteensa 
alaikäiseen, asiamies lähdön ja 
saapumisen yhteydessä)

Or. en

Tarkistus 471
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

(12) Yleiset huomautukset (mukaan 
lukien kaikki saatavilla olevat tiedot alle 
18-vuotiaista ilman huoltajaa 
matkustavista alaikäisistä, kuten 
alaikäisen nimi ja sukupuoli, ikä, kieli tai 
kielet, jo(i)ta hän puhuu, lähdön 
yhteydessä huoltajana olleen henkilön 
nimi ja yhteystiedot sekä tieto siitä, mikä 
on hänen suhteensa alaikäiseen, 
saapumisen yhteydessä huoltajana olleen 
henkilön nimi ja yhteystiedot sekä tieto 
siitä, mikä on hänen suhteensa 
alaikäiseen, asiamies lähdön ja 
saapumisen yhteydessä)

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 472
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

(12) Yleiset huomautukset (mukaan 
lukien kaikki saatavilla olevat tiedot alle 
18-vuotiaista ilman huoltajaa 
matkustavista alaikäisistä, kuten 

Poistetaan.
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alaikäisen nimi ja sukupuoli, ikä, kieli tai 
kielet, jo(i)ta hän puhuu, lähdön 
yhteydessä huoltajana olleen henkilön 
nimi ja yhteystiedot sekä tieto siitä, mikä 
on hänen suhteensa alaikäiseen, 
saapumisen yhteydessä huoltajana olleen 
henkilön nimi ja yhteystiedot sekä tieto 
siitä, mikä on hänen suhteensa 
alaikäiseen, asiamies lähdön ja 
saapumisen yhteydessä)

Or. en

Tarkistus 473
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

(12) Yleiset huomautukset (mukaan 
lukien kaikki saatavilla olevat tiedot alle 
18-vuotiaista ilman huoltajaa matkustavista 
alaikäisistä, kuten alaikäisen nimi ja 
sukupuoli, ikä, kieli tai kielet, jo(i)ta hän 
puhuu, lähdön yhteydessä huoltajana olleen 
henkilön nimi ja yhteystiedot sekä tieto 
siitä, mikä on hänen suhteensa alaikäiseen, 
saapumisen yhteydessä huoltajana olleen 
henkilön nimi ja yhteystiedot sekä tieto 
siitä, mikä on hänen suhteensa alaikäiseen, 
asiamies lähdön ja saapumisen yhteydessä)

(12) Tiedot alle 18-vuotiaista ilman 
huoltajaa matkustavista alaikäisistä, kuten 
alaikäisen nimi ja sukupuoli, ikä, kieli tai 
kielet, jo(i)ta hän puhuu, lähdön yhteydessä 
huoltajana olleen henkilön nimi ja 
yhteystiedot sekä tieto siitä, mikä on hänen 
suhteensa alaikäiseen, saapumisen 
yhteydessä huoltajana olleen henkilön nimi 
ja yhteystiedot sekä tieto siitä, mikä on 
hänen suhteensa alaikäiseen, asiamies 
lähdön ja saapumisen yhteydessä

Or. en

Tarkistus 474
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – 12 kohta
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Komission teksti Tarkistus

(12) Yleiset huomautukset (mukaan 
lukien kaikki saatavilla olevat tiedot alle 
18-vuotiaista ilman huoltajaa matkustavista 
alaikäisistä, kuten alaikäisen nimi ja 
sukupuoli, ikä, kieli tai kielet, jo(i)ta hän 
puhuu, lähdön yhteydessä huoltajana olleen 
henkilön nimi ja yhteystiedot sekä tieto 
siitä, mikä on hänen suhteensa alaikäiseen, 
saapumisen yhteydessä huoltajana olleen 
henkilön nimi ja yhteystiedot sekä tieto 
siitä, mikä on hänen suhteensa alaikäiseen, 
asiamies lähdön ja saapumisen yhteydessä)

(12) Tiedot alle 18-vuotiaista ilman 
huoltajaa matkustavista alaikäisistä, kuten 
alaikäisen nimi ja sukupuoli, ikä, kieli tai 
kielet, jo(i)ta hän puhuu, lähdön yhteydessä 
huoltajana olleen henkilön nimi ja 
yhteystiedot sekä tieto siitä, mikä on hänen 
suhteensa alaikäiseen, saapumisen 
yhteydessä huoltajana olleen henkilön nimi 
ja yhteystiedot sekä tieto siitä, mikä on 
hänen suhteensa alaikäiseen, asiamies 
lähdön ja saapumisen yhteydessä

Or. en

Tarkistus 475
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – 13 kohta

Komission teksti Tarkistus

(13) Lipunkirjoituskentän tiedot, joihin 
kuuluvat lipun numero, lipun 
kirjoituspäivä ja yhdensuuntaiset liput 
sekä lipun hinnan ilmoittamista koskevat 
ATFQ-tiedot (Automated Ticket Fare 
Quote)

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 476
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – 13 kohta

Komission teksti Tarkistus

(13) Lipunkirjoituskentän tiedot, joihin Poistetaan.
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kuuluvat lipun numero, lipun 
kirjoituspäivä ja yhdensuuntaiset liput 
sekä lipun hinnan ilmoittamista koskevat 
ATFQ-tiedot (Automated Ticket Fare 
Quote)

Or. en

Tarkistus 477
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – 14 kohta

Komission teksti Tarkistus

(14) Paikan numero ja muut paikkatiedot Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 478
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – 14 kohta

Komission teksti Tarkistus

(14) Paikan numero ja muut paikkatiedot Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 479
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – 14 kohta

Komission teksti Tarkistus

(14) Paikan numero ja muut paikkatiedot Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 480
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – 14 kohta

Komission teksti Tarkistus

(14) Paikan numero ja muut paikkatiedot Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 481
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – 15 kohta

Komission teksti Tarkistus

(15) Yhteistunnusten käyttöä koskevat 
tiedot

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 482
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – 16 kohta

Komission teksti Tarkistus

(16) Kaikki matkatavaratiedot Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 483
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – 16 kohta

Komission teksti Tarkistus

(16) Kaikki matkatavaratiedot Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 484
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – 17 kohta

Komission teksti Tarkistus

(17) Muiden PNR-tiedoissa olevien 
matkustajien määrä ja nimet

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 485
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – 17 kohta

Komission teksti Tarkistus

(17) Muiden PNR-tiedoissa olevien 
matkustajien määrä ja nimet

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 486
Sophia in 't Veld
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Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – 18 kohta

Komission teksti Tarkistus

(18) Matkustajan ennakkotiedot (Advance 
Passenger Information, API), jos sellaisia 
on kerätty

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 487
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – 19 kohta

Komission teksti Tarkistus

(19) Kaikki aiemmat 
muutokset 1-18 kohdassa lueteltuihin 
PNR-tietoihin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 488
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – 19 kohta

Komission teksti Tarkistus

(19) Kaikki aiemmat 
muutokset 1-18 kohdassa lueteltuihin 
PNR-tietoihin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 489
Sophia in 't Veld



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

FI

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – 19 kohta

Komission teksti Tarkistus

(19) Kaikki aiemmat 
muutokset 1-18 kohdassa lueteltuihin 
PNR-tietoihin.

(19) Kaikki aiemmat 
muutokset lueteltuihin PNR-tietoihin.

Or. en


