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Módosítás 204
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2 cikk törölve
Fogalommeghatározások

Ezen irányelv alkalmazásában a 
következő fogalommeghatározások 
érvényesek:
(a) „légi fuvarozó”: utasok légi 
fuvarozását engedélyező, érvényes 
működési vagy azzal egyenértékű 
engedéllyel rendelkező légiközlekedési 
vállalkozás;
(b) „nemzetközi légi járat”: olyan 
menetrend szerinti vagy nem menetrend 
szerinti légi járat, amelyet légi fuvarozó 
üzemeltet, és amely egy harmadik 
országból egy tagállam területére 
közlekedik, vagy egy tagállam területéről 
harmadik ország mint végleges úti cél 
területére közlekedik, beleértve mindkét 
esetben az átszállással közlekedő, illetve a 
tranzitjáratokat is;
(c) „utas-nyilvántartási adatállomány” 
vagy „PNR-adatok”: olyan adatállomány, 
amely az egyes utasoknak az utazáshoz 
kötelezően megadandó adatait 
tartalmazza, és amely minden olyan 
információt magában foglal, amelyek 
ahhoz szükségesek, hogy a jegykiállító és 
részt vevő légitársaságok (légi fuvarozók) 
elvégezhessék és ellenőrizhessék a 
foglalásokat minden egyes személyes vagy 
közvetve történt útvonalfoglalás esetében, 
függetlenül attól, hogy azokat 
helyfoglalási rendszerek, 
indulás-ellenőrzési rendszerek (DCS) vagy 
az ugyanilyen feladatokat ellátó 
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egyenértékű rendszerek tárolják;
(d) „utas”: a légi fuvarozó 
hozzájárulásával a nemzetközi légi járat 
fedélzetén szállított vagy szállítandó 
személy, a személyzet kivételével;
(e) „helyfoglalási rendszer”: a légi 
fuvarozó belső nyilvántartási rendszere, 
amelyben a helyfoglalások kezelése 
érdekében a PNR-adatokat gyűjti;
(f) „PUSH módszer”: olyan módszer, 
amellyel a légi fuvarozók a szükséges 
PNR-adatokat a kérelmező hatóság 
adatbázisába továbbítják;
(g) „terrorista bűncselekmény”: a 
terrorizmus elleni küzdelemről szóló 
2002/475/IB tanácsi kerethatározat 1–4. 
cikkében említett, a nemzeti jog szerint is 
bűncselekménynek számító 
bűncselekmények;
(h) „súlyos bűncselekmény”: a 
2002/584/IB tanácsi kerethatározat 2. 
cikkének (2) bekezdésében említett, a 
nemzeti jog szerint is bűncselekménynek 
számító bűncselekmények, amennyiben a 
tagállam nemzeti joga alapján a büntetési 
tétel felső határa legalább háromévi 
szabadságvesztés vagy 
szabadságelvonással járó intézkedés, a 
tagállamok azonban kizárhatják azokat a 
kisebb jogsértéseket, amelyek esetében –
szem előtt tartva büntető 
igazságszolgáltatási rendszerüket – a 
PNR-adatok ezen irányelv szerinti 
feldolgozása nem felelne meg az 
arányosság elvének.
(i) „súlyos nemzetközi bűncselekmények”: 
a 2002/584/IB kerethatározat 2. cikkének 
(2) bekezdésében említett 
bűncselekmények, amennyiben esetükben 
a nemzeti jog alapján kiszabható büntetési
tétel felső határa legalább háromévi 
szabadságvesztés vagy 
szabadságelvonással járó intézkedés, 
valamint ha azokat:
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(i) Egynél több államban követték el;
(ii) Egy államban követték el, azonban 
előkészítésük, megtervezésük, irányításuk 
és ellenőrzésük jelentős részére egy másik 
államban került sor;
(iii) Egy államban, azonban olyan 
szervezett bűnözői csoport részvételével 
követték el, amely egynél több államban 
folytat bűnözői tevékenységet; vagy
(iv) Egy államban követték el, azonban 
jelentős hatást gyakoroltak egy másik 
tagállamban.

Or. en

Módosítás 205
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) „nemzetközi légi járat”: olyan 
menetrend szerinti vagy nem menetrend 
szerinti légi járat, amelyet légi fuvarozó 
üzemeltet, és amely egy harmadik 
országból egy tagállam területére 
közlekedik, vagy egy tagállam területéről 
harmadik ország mint végleges úti cél 
területére közlekedik, beleértve mindkét 
esetben az átszállással közlekedő, illetve a 
tranzitjáratokat is;

(b) „célzott nemzetközi légi járat”: olyan 
menetrend szerinti vagy nem menetrend 
szerinti nagy kockázatú légi járat, amelyet 
légi fuvarozó üzemeltet, és amely egy 
harmadik országból egy tagállam területére 
közlekedik, vagy egy tagállam területéről 
harmadik ország mint végleges úti cél 
területére közlekedik, kivéve a
tranzitjáratokat;

Or. en

Módosítás 206
Hubert Pirker, Frank Engel

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „nemzetközi légi járat”: olyan 
menetrend szerinti vagy nem menetrend 
szerinti légi járat, amelyet légi fuvarozó 
üzemeltet, és amely egy harmadik 
országból egy tagállam területére 
közlekedik, vagy egy tagállam területéről 
harmadik ország mint végleges úti cél 
területére közlekedik, beleértve mindkét 
esetben az átszállással közlekedő, illetve a 
tranzitjáratokat is;

b) „nemzetközi légi járat”: olyan 
menetrend szerinti vagy nem menetrend 
szerinti légi járat, amelyet légi fuvarozó 
üzemeltet, és amely egy harmadik 
országból egy tagállam területére 
közlekedik, vagy egy tagállam területéről 
harmadik ország mint végleges úti cél 
területére közlekedik, beleértve mindkét 
esetben az átszállással közlekedő, illetve a 
tranzitjáratokat is, a betegek vagy szervek 
szállítását végző egészségügyi célú 
repülések kivételével;

Or. de

Módosítás 207
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) „nemzetközi légi járat”: olyan 
menetrend szerinti vagy nem menetrend 
szerinti légi járat, amelyet légi fuvarozó 
üzemeltet, és amely egy harmadik 
országból egy tagállam területére 
közlekedik, vagy egy tagállam területéről 
harmadik ország mint végleges úti cél 
területére közlekedik, beleértve mindkét 
esetben az átszállással közlekedő, illetve a 
tranzitjáratokat is;

(b) „nemzetközi légi járat”: olyan 
menetrend szerinti vagy nem menetrend 
szerinti légi járat, amelyet légi fuvarozó 
üzemeltet, és amely egy harmadik 
országból egy tagállam területére 
közlekedik, vagy egy tagállam területéről 
harmadik ország mint végleges úti cél 
területére közlekedik;

Or. en

Módosítás 208
Véronique Mathieu

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „nemzetközi légi járat”: olyan 
menetrend szerinti vagy nem menetrend 
szerinti légi járat, amelyet légi fuvarozó 
üzemeltet, és amely egy harmadik 
országból egy tagállam területére 
közlekedik, vagy egy tagállam területéről 
harmadik ország mint végleges úti cél 
területére közlekedik, beleértve mindkét 
esetben az átszállással közlekedő, illetve a 
tranzitjáratokat is;

b) „Unión kívüli légi járat”: olyan 
menetrend szerinti vagy nem menetrend 
szerinti légi járat, amelyet légi fuvarozó 
üzemeltet, és amely egy harmadik 
országból egy tagállam területére 
közlekedik, vagy egy tagállam területéről 
harmadik ország mint végleges úti cél 
területére közlekedik, beleértve mindkét 
esetben az átszállással közlekedő, illetve a 
tranzitjáratokat is;

b a) „Unión belüli légi járat”: olyan 
menetrend szerinti vagy nem menetrend 
szerinti légi járat, amelyet légi fuvarozó 
üzemeltet, és amely egy uniós tagállamból 
egy másik tagállam, mint végleges úti cél
területére közlekedik;

Or. fr

Indokolás

Az Unión belüli légi járatok szerepeltetése – a zavar elkerülése érdekében – azt jelenti, hogy 
azokat meg kell határozni. 

Módosítás 209
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) „belföldi légi járat”: olyan menetrend 
szerinti vagy nem menetrend szerinti légi 
járat, amelyet légi fuvarozó üzemeltet, és 
amely bármely másik tagállamból egy 
tagállam területére közlekedik, végleges 
úti célja az egyik tagállamban van;

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

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(bb) „célzott járat” olyan nemzetközi 
járat, amelyet az illetékes nemzeti 
hatóságok meghatározása szerint 
valószínűleg olyan utasok használnak, 
akik terrorista bűncselekményekben vagy 
súlyos nemzetközi bűncselekményekben 
érintettek;

Or. en

Módosítás 211
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) „utas-nyilvántartási adatállomány” vagy 
„PNR-adatok”: olyan adatállomány, amely 
az egyes utasoknak az utazáshoz 
kötelezően megadandó adatait tartalmazza, 
és amely minden olyan információt 
magában foglal, amelyek ahhoz 
szükségesek, hogy a jegykiállító és részt 
vevő légitársaságok (légi fuvarozók) 
elvégezhessék és ellenőrizhessék a 
foglalásokat minden egyes személyes vagy 
közvetve történt útvonalfoglalás esetében, 
függetlenül attól, hogy azokat helyfoglalási 
rendszerek, indulás-ellenőrzési rendszerek 
(DCS) vagy az ugyanilyen feladatokat 
ellátó egyenértékű rendszerek tárolják;

(c) „utas-nyilvántartási adatállomány” vagy 
„PNR-adatok”: a légi fuvarozó által 
szokásos üzleti tevékenysége keretében 
elektronikusan gyűjtött és tárolt olyan 
adatállomány, amely az egyes utasoknak az 
utazáshoz kötelezően megadandó adatait 
tartalmazza, és amely minden olyan 
információt magában foglal, amelyek 
ahhoz szükségesek, hogy a jegykiállító és
részt vevő légitársaságok (légi fuvarozók) 
elvégezhessék és ellenőrizhessék a 
foglalásokat minden egyes személyes vagy 
közvetve történt útvonalfoglalás esetében, 
függetlenül attól, hogy azokat helyfoglalási 
rendszerek, indulás-ellenőrzési rendszerek 
(DCS) vagy az ugyanilyen feladatokat 
ellátó egyenértékű rendszerek tárolják;

Or. en
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Módosítás 212
Axel Voss

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) „PUSH módszer”: olyan módszer, 
amellyel a légi fuvarozók a szükséges 
PNR-adatokat a kérelmező hatóság 
adatbázisába továbbítják;

f) „PUSH módszer”: olyan módszer, 
amellyel a légi fuvarozók a rendelkezésre 
álló, ezen irányelv mellékletében felsorolt 
PNR-adataikat a kérelmező hatóság 
adatbázisába továbbítják;

Or. de

Módosítás 213
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(f) „PUSH módszer”: olyan módszer, 
amellyel a légi fuvarozók a szükséges
PNR-adatokat a kérelmező hatóság 
adatbázisába továbbítják;

(f) „PUSH módszer”: olyan módszer, 
amellyel a légi fuvarozók az általuk 
gyűjtött, a mellékletben felsorolt 
PNR-adatokat a kérelmező hatóság 
adatbázisába továbbítják;

Or. en

Módosítás 214
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(h) „súlyos bűncselekmény”: a 
2002/584/IB tanácsi kerethatározat 2. 

törölve
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cikkének (2) bekezdésében említett, a 
nemzeti jog szerint is bűncselekménynek 
számító bűncselekmények, amennyiben a 
tagállam nemzeti joga alapján a büntetési 
tétel felső határa legalább háromévi 
szabadságvesztés vagy 
szabadságelvonással járó intézkedés, a 
tagállamok azonban kizárhatják azokat a 
kisebb jogsértéseket, amelyek esetében –
szem előtt tartva büntető 
igazságszolgáltatási rendszerüket – a 
PNR-adatok ezen irányelv szerinti 
feldolgozása nem felelne meg az 
arányosság elvének.

Or. en

Indokolás

A PNR-adatokat kizárólag a terrorista bűncselekmények és a súlyos nemzetközi 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása 
érdekében lehet feldolgozni. A PNR-adatok más célokra nem használhatók. 

Módosítás 215
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(h) „súlyos bűncselekmény”: a 
2002/584/IB tanácsi kerethatározat 2. 
cikkének (2) bekezdésében említett, a 
nemzeti jog szerint is bűncselekménynek 
számító bűncselekmények, amennyiben a 
tagállam nemzeti joga alapján a büntetési 
tétel felső határa legalább háromévi 
szabadságvesztés vagy 
szabadságelvonással járó intézkedés, a 
tagállamok azonban kizárhatják azokat a 
kisebb jogsértéseket, amelyek esetében –
szem előtt tartva büntető 
igazságszolgáltatási rendszerüket – a 
PNR-adatok ezen irányelv szerinti 
feldolgozása nem felelne meg az 

törölve
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arányosság elvének.

Or. en

Módosítás 216
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(h) „súlyos bűncselekmény”: a 
2002/584/IB tanácsi kerethatározat 2. 
cikkének (2) bekezdésében említett, a 
nemzeti jog szerint is bűncselekménynek 
számító bűncselekmények, amennyiben a 
tagállam nemzeti joga alapján a büntetési 
tétel felső határa legalább háromévi 
szabadságvesztés vagy 
szabadságelvonással járó intézkedés, a 
tagállamok azonban kizárhatják azokat a 
kisebb jogsértéseket, amelyek esetében –
szem előtt tartva büntető 
igazságszolgáltatási rendszerüket – a 
PNR-adatok ezen irányelv szerinti 
feldolgozása nem felelne meg az 
arányosság elvének.

törölve

Or. en

Módosítás 217
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(h) „súlyos bűncselekmény”: a 
2002/584/IB tanácsi kerethatározat 2. 
cikkének (2) bekezdésében említett, a 
nemzeti jog szerint is bűncselekménynek 
számító bűncselekmények, amennyiben a 

törölve
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tagállam nemzeti joga alapján a büntetési 
tétel felső határa legalább háromévi 
szabadságvesztés vagy 
szabadságelvonással járó intézkedés, a 
tagállamok azonban kizárhatják azokat a 
kisebb jogsértéseket, amelyek esetében –
szem előtt tartva büntető 
igazságszolgáltatási rendszerüket – a 
PNR-adatok ezen irányelv szerinti 
feldolgozása nem felelne meg az 
arányosság elvének.

Or. en

Módosítás 218
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(h) „súlyos bűncselekmény”: a 
2002/584/IB tanácsi kerethatározat 2. 
cikkének (2) bekezdésében említett, a 
nemzeti jog szerint is bűncselekménynek 
számító bűncselekmények, amennyiben a 
tagállam nemzeti joga alapján a büntetési 
tétel felső határa legalább háromévi 
szabadságvesztés vagy 
szabadságelvonással járó intézkedés, a 
tagállamok azonban kizárhatják azokat a 
kisebb jogsértéseket, amelyek esetében –
szem előtt tartva büntető 
igazságszolgáltatási rendszerüket – a 
PNR-adatok ezen irányelv szerinti 
feldolgozása nem felelne meg az 
arányosság elvének.

törölve

Or. en

Módosítás 219
Frank Engel
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(h) „súlyos bűncselekmény”: a 
2002/584/IB tanácsi kerethatározat 2. 
cikkének (2) bekezdésében említett, a 
nemzeti jog szerint is bűncselekménynek 
számító bűncselekmények, amennyiben a 
tagállam nemzeti joga alapján a büntetési 
tétel felső határa legalább háromévi 
szabadságvesztés vagy 
szabadságelvonással járó intézkedés, a 
tagállamok azonban kizárhatják azokat a 
kisebb jogsértéseket, amelyek esetében –
szem előtt tartva büntető 
igazságszolgáltatási rendszerüket – a 
PNR-adatok ezen irányelv szerinti 
feldolgozása nem felelne meg az 
arányosság elvének.

(h) „súlyos bűncselekmény”: a 
2002/584/IB tanácsi kerethatározat 2. 
cikkének (2) bekezdésében említett, a 
nemzeti jog szerint is bűncselekménynek 
számító bűncselekmények, amennyiben a 
tagállam nemzeti joga alapján a büntetési 
tétel alsó határa legalább ötévi
szabadságvesztés vagy 
szabadságelvonással járó intézkedés.

Or. en

Módosítás 220
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(h) „súlyos bűncselekmény”: a 
2002/584/IB tanácsi kerethatározat 2. 
cikkének (2) bekezdésében említett, a 
nemzeti jog szerint is bűncselekménynek 
számító bűncselekmények, amennyiben a 
tagállam nemzeti joga alapján a büntetési 
tétel felső határa legalább háromévi 
szabadságvesztés vagy 
szabadságelvonással járó intézkedés, a 
tagállamok azonban kizárhatják azokat a 
kisebb jogsértéseket, amelyek esetében –
szem előtt tartva büntető 
igazságszolgáltatási rendszerüket – a 
PNR-adatok ezen irányelv szerinti 

(h) „súlyos bűncselekmény”: a 
2002/584/IB tanácsi kerethatározat 2. 
cikkének (2) bekezdésében említett, a 
nemzeti jog szerint is bűncselekménynek 
számító bűncselekmények, amennyiben a 
tagállam nemzeti joga alapján a büntetési 
tétel felső határa legalább háromévi 
szabadságvesztés vagy 
szabadságelvonással járó intézkedés, a 
tagállamok azonban kizárják azokat a 
kisebb jogsértéseket, amelyek esetében –
szem előtt tartva büntető 
igazságszolgáltatási rendszerüket – a 
PNR-adatok ezen irányelv szerinti 
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feldolgozása nem felelne meg az 
arányosság elvének.

feldolgozása nem felelne meg az 
arányosság és szükségszerűség elvének.

Or. en

Módosítás 221
Axel Voss

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „súlyos bűncselekmény”: a 2002/584/IB 
tanácsi kerethatározat 2. cikkének (2) 
bekezdésében említett, a nemzeti jog 
szerint is bűncselekménynek számító 
bűncselekmények, amennyiben a tagállam 
nemzeti joga alapján a büntetési tétel felső 
határa legalább háromévi szabadságvesztés 
vagy szabadságelvonással járó intézkedés, 
a tagállamok azonban kizárhatják azokat 
a kisebb jogsértéseket, amelyek esetében –
szem előtt tartva büntető 
igazságszolgáltatási rendszerüket – a PNR-
adatok ezen irányelv szerinti feldolgozása 
nem felelne meg az arányosság elvének.

h) „súlyos bűncselekmény”: a 2002/584/IB 
tanácsi kerethatározat 2. cikkének (2) 
bekezdésében említett, a nemzeti jog 
szerint is bűncselekménynek számító 
bűncselekmények, amennyiben a tagállam 
nemzeti joga alapján a büntetési tétel felső 
határa legalább háromévi szabadságvesztés 
vagy szabadságelvonással járó intézkedés, 
azok a kisebb jogsértések azonban, 
amelyek esetében – szem előtt tartva 
büntető igazságszolgáltatási rendszerüket –
a PNR-adatok ezen irányelv szerinti 
feldolgozása nem felelne meg az 
arányosság elvének, kizárhatók.

Or. de

Módosítás 222
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – i pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(i) „súlyos nemzetközi bűncselekmények”: 
a 2002/584/IB kerethatározat 2. cikkének 
(2) bekezdésében említett 
bűncselekmények, amennyiben esetükben 
a nemzeti jog alapján kiszabható büntetési 
tétel felső határa legalább háromévi 

törölve
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szabadságvesztés vagy 
szabadságelvonással járó intézkedés, 
valamint ha azokat:
(i) Egynél több államban követték el;
(ii) Egy államban követték el, azonban 
előkészítésük, megtervezésük, irányításuk 
és ellenőrzésük jelentős részére egy másik 
államban került sor;
(iii) Egy államban, azonban olyan 
szervezett bűnözői csoport részvételével 
követték el, amely egynél több államban 
folytat bűnözői tevékenységet; vagy
(iv) Egy államban követték el, azonban 
jelentős hatást gyakoroltak egy másik 
tagállamban.

Or. en

Módosítás 223
Frank Engel

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – i pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(i) „súlyos nemzetközi bűncselekmények”: 
a 2002/584/IB kerethatározat 2. cikkének 
(2) bekezdésében említett 
bűncselekmények, amennyiben esetükben 
a nemzeti jog alapján kiszabható büntetési 
tétel felső határa legalább háromévi
szabadságvesztés vagy 
szabadságelvonással járó intézkedés, 
valamint ha azokat:

(i) „súlyos nemzetközi bűncselekmények”: 
a 2002/584/IB kerethatározat 2. cikkének 
(2) bekezdésében említett 
bűncselekmények, amennyiben esetükben 
a nemzeti jog alapján kiszabható büntetési 
tétel felső határa legalább ötévi
szabadságvesztés vagy 
szabadságelvonással járó intézkedés, 
valamint ha azokat:

Or. en

Módosítás 224
Jan Philipp Albrecht
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – i pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(i) „súlyos nemzetközi bűncselekmények”: 
a 2002/584/IB kerethatározat 2. cikkének 
(2) bekezdésében említett 
bűncselekmények, amennyiben esetükben 
a nemzeti jog alapján kiszabható büntetési 
tétel felső határa legalább háromévi 
szabadságvesztés vagy 
szabadságelvonással járó intézkedés, 
valamint ha azokat:

(i) „súlyos nemzetközi bűncselekmények”: 
a 2002/584/IB kerethatározat 2. cikkének 
(2) bekezdésében említett következő 
bűncselekmények: emberkereskedelem, 
kábítószerek tiltott kereskedelme és 
fegyverek, lőszerek és robbanóanyagok 
tiltott kereskedelme, amennyiben 
esetükben a nemzeti jog alapján kiszabható 
büntetési tétel felső határa legalább 
háromévi szabadságvesztés vagy 
szabadságelvonással járó intézkedés, 
valamint ha azokat:

Or. en

Módosítás 225
Axel Voss

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – i pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) „súlyos nemzetközi bűncselekmények”: 
a 2002/584/IB kerethatározat 2. cikkének 
(2) bekezdésében említett 
bűncselekmények, amennyiben esetükben 
a nemzeti jog alapján kiszabható büntetési 
tétel felső határa legalább háromévi
szabadságvesztés vagy 
szabadságelvonással járó intézkedés, 
valamint ha azokat:

i) „súlyos nemzetközi bűncselekmények”: 
a 2002/584/IB kerethatározat 2. cikkének 
(2) bekezdésében említett 
bűncselekmények, amelyek esetében 
rendszerint jelentős szabadságvesztés vagy 
jelentős szabadságelvonással járó 
intézkedés szabható ki, valamint ha azokat:

Or. de

Módosítás 226
Martin Ehrenhauser
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – i pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(i) „súlyos nemzetközi bűncselekmények”: 
a 2002/584/IB kerethatározat 2. cikkének 
(2) bekezdésében említett 
bűncselekmények, amennyiben esetükben 
a nemzeti jog alapján kiszabható büntetési 
tétel felső határa legalább háromévi 
szabadságvesztés vagy 
szabadságelvonással járó intézkedés, 
valamint ha azokat:

(i) „súlyos nemzetközi bűncselekmények”: 
a 2002/584/IB kerethatározat 2. cikkének 
(2) bekezdésében említett 
bűncselekmények, amelyek jelentős 
nemzetközi elemmel rendelkeznek és 
esetükben a nemzeti jog alapján kiszabható 
büntetési tétel felső határa legalább 
háromévi szabadságvesztés vagy 
szabadságelvonással járó intézkedés, 
valamint ha azokat:

Or. en

Módosítás 227
Cornelia Ernst

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – i pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(i) „súlyos nemzetközi bűncselekmények”: 
a 2002/584/IB kerethatározat 2. cikkének 
(2) bekezdésében említett 
bűncselekmények, amennyiben esetükben 
a nemzeti jog alapján kiszabható büntetési 
tétel felső határa legalább háromévi
szabadságvesztés vagy 
szabadságelvonással járó intézkedés, 
valamint ha azokat:

(i) „súlyos nemzetközi bűncselekmények”: 
a 2002/584/IB kerethatározat 2. cikkének 
(2) bekezdésében említett 
bűncselekmények, amennyiben esetükben 
a nemzeti jog alapján kiszabható büntetési 
tétel felső határa legalább ötévi
szabadságvesztés vagy 
szabadságelvonással járó intézkedés, a 
tagállamok azonban saját 
igazságszolgáltatási rendszereket 
figyelembe véve kizárhatják azokat a 
kisebb bűncselekményeket, amelyek 
esetében az ezen irányelv szerinti 
PNR-adatok nincsenek összhangban az 
arányosság elvével, valamint ha azokat:

Or. en



PE486.159v01-00 18/175 AM\897635HU.doc

HU

Módosítás 228
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ia) „különleges adatok” a személy neme, 
faja, bőrszíne, etnikai vagy társadalmi 
származása, genetikai jellemzői, nyelve, 
vallási vagy világnézeti meggyőződése, 
politikai véleménye, szakszervezeti 
tagsága, nemzeti kisebbséghez való 
tartozása, egészségi állapota vagy 
szexuális beállítottsága az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának 21. cikke szerint, 
valamint olyan egyéb adatok, amelyeket a 
hazai jogszabály különlegesként határoz 
meg.

Or. en

Módosítás 229
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ia) „névtelenítés” az irányelv értelmében
az 1995/46/EK irányelvben 
meghatározottak szerint a személyes 
adatok visszafordíthatatlan 
manipulálásaként határozható meg, 
végezze azt adatkezelő vagy bármely más 
személy oly módon, hogy az adatokat ne 
lehessen az adatok egyetlen alanyával 
vagy azok kis csoportjával összekapcsolni, 
figyelembe véve akár az adatkezelő, akár 
bármely másik személy által az adott 
személy azonosítására ésszerűen 
valószínűsíthetően felhasználható összes 
eszközt; különösen valamely
azonosítószámra, helyrajzi adatra, online 
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azonosítóra, vagy az adott személy fizikai, 
fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, 
kulturális vagy szociális azonosságára 
utaló egy vagy több faktorra való 
hivatkozással.

Or. en

Módosítás 230
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ia) „profilozás” adatsorok mintáinak 
feltárási folyamata automata vagy 
félautomata eszközökkel az adott 
adatsorok anomáliáinak megállapítására.

Or. en

Módosítás 231
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3 cikk törölve
Utasnyilvántartó hatóság

1. Valamennyi tagállam létrehoz vagy 
kijelöl egy olyan hatóságot, amely a 
terrorista bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása 
terén illetékes, vagy egy ilyen hatóság egy 
részlegét mint az utasnyilvántartó 
hatóságot, amely a PNR-adatoknak a légi 
fuvarozóktól történő összegyűjtéséért, 
ezen adatok tárolásáért és elemzéséért 
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felelős, továbbá feladata az elemzés 
eredményének az 5. cikkben említett 
illetékes hatóságok részére történő 
továbbítása. A hatóság személyi 
állománya az illetékes hatóságoktól 
rendelhető ki.
2. Két vagy több tagállam létrehozhat vagy 
kijelölhet egyetlen hatóságot abból a 
célból, hogy az az utasnyilvántartó 
hatóságukként járjon el. Az ilyen 
utasnyilvántartó hatóságot az egyik részt 
vevő tagállamban kell létrehozni, és az 
valamennyi részt vevő tagállam nemzeti 
utasnyilvántartó hatóságának minősül. A 
részt vevő tagállamok megegyeznek az 
utasnyilvántartó hatóság működésének 
részletes szabályairól, és tiszteletben 
tartják az ebben az irányelvben 
meghatározott követelményeket.
3. Az utasnyilvántartó hatóság 
létrehozatalától számított egy hónapon 
belül erről valamennyi tagállam értesíti a 
Bizottságot; a tagállam jogosult 
nyilatkozatát bármikor aktualizálni. A 
Bizottság e tájékoztatást – beleértve annak 
minden módosítását – közzéteszi az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Or. en

Módosítás 232
Axel Voss

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamennyi tagállam létrehoz vagy 
kijelöl egy olyan hatóságot, amely a 
terrorista bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása 
terén illetékes, vagy egy ilyen hatóság egy 
részlegét mint az utasnyilvántartó 

(1) A terrorista bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása 
céljából egy európai hatóságot hoznak 
létre, amely a PNR-adatoknak a légi 
fuvarozóktól történő összegyűjtéséért, ezen 
adatok tárolásáért és elemzéséért felelős, 
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hatóságot, amely a PNR-adatoknak a légi 
fuvarozóktól történő összegyűjtéséért, ezen 
adatok tárolásáért és elemzéséért felelős, 
továbbá feladata az elemzés eredményének 
az 5. cikkben említett illetékes hatóságok 
részére történő továbbítása. A hatóság 
személyi állománya az illetékes 
hatóságoktól rendelhető ki.

továbbá feladata az elemzés eredményének 
az 5. cikkben említett illetékes hatóságok 
részére történő továbbítása.

Or. de

Indokolás

A hatóságot nem ruházzák fel saját, a nemzeti rendőri hatóságok nyomozási tevékenységeitől 
független hatáskörrel. Ezek teljes mértékben tagállami hatáskörben maradnak.

Módosítás 233
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Valamennyi tagállam létrehoz vagy 
kijelöl egy olyan hatóságot, amely a 
terrorista bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása 
terén illetékes, vagy egy ilyen hatóság egy 
részlegét mint az utasnyilvántartó 
hatóságot, amely a PNR-adatoknak a légi 
fuvarozóktól történő összegyűjtéséért, ezen 
adatok tárolásáért és elemzéséért felelős, 
továbbá feladata az elemzés eredményének 
az 5. cikkben említett illetékes hatóságok 
részére történő továbbítása. A hatóság 
személyi állománya az illetékes 
hatóságoktól rendelhető ki.

1. Valamennyi tagállam létrehoz vagy 
kijelöl egy olyan hatóságot, amely a 
terrorista bűncselekmények megelőzése, 
felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás 
alá vonása terén illetékes, vagy egy ilyen 
hatóság egy részlegét mint az 
utasnyilvántartó hatóságot, amely a 
PNR-adatoknak a légi fuvarozóktól történő 
összegyűjtéséért, ezen adatok tárolásáért és 
elemzéséért felelős, továbbá feladata az 
elemzés eredményének az 5. cikkben 
említett illetékes hatóságok részére történő 
továbbítása. A hatóság személyi állománya 
az illetékes hatóságoktól rendelhető ki.

Or. en

Módosítás 234
Martin Ehrenhauser



PE486.159v01-00 22/175 AM\897635HU.doc

HU

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Valamennyi tagállam létrehoz vagy 
kijelöl egy olyan hatóságot, amely a 
terrorista bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása 
terén illetékes, vagy egy ilyen hatóság egy 
részlegét mint az utasnyilvántartó 
hatóságot, amely a PNR-adatoknak a légi 
fuvarozóktól történő összegyűjtéséért, ezen 
adatok tárolásáért és elemzéséért felelős, 
továbbá feladata az elemzés eredményének 
az 5. cikkben említett illetékes hatóságok 
részére történő továbbítása. A hatóság 
személyi állománya az illetékes 
hatóságoktól rendelhető ki.

1. Valamennyi tagállam létrehoz vagy 
kijelöl egy olyan hatóságot, amely a 
terrorista bűncselekmények és súlyos 
nemzetközi bűncselekmények megelőzése, 
felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás 
alá vonása terén illetékes, vagy egy ilyen 
hatóság egy részlegét mint az 
utasnyilvántartó hatóságot, amely a 
PNR-adatoknak a légi fuvarozóktól történő 
összegyűjtéséért, ezen adatok tárolásáért és 
elemzéséért felelős, továbbá feladata az 
elemzés eredményének az 5. cikkben 
említett illetékes hatóságok részére történő 
továbbítása. A hatóság személyi állománya 
az illetékes hatóságoktól rendelhető ki.

Or. en

Módosítás 235
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az utasnyilvántartó hatóságok személyzete 
az irányelv szerint gyűjtött PNR-adatok 
feldolgozásában maximális illetékességi és 
integritási garanciákkal rendelkezik és 
rájuk a 10a. cikkben előírt szankciók 
alkalmazhatók.

Or. en

Módosítás 236
Frank Engel
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Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Két vagy több tagállam létrehozhat vagy 
kijelölhet egyetlen hatóságot abból a 
célból, hogy az az utasnyilvántartó 
hatóságukként járjon el. Az ilyen 
utasnyilvántartó hatóságot az egyik részt 
vevő tagállamban kell létrehozni, és az 
valamennyi részt vevő tagállam nemzeti 
utasnyilvántartó hatóságának minősül. A 
részt vevő tagállamok megegyeznek az 
utasnyilvántartó hatóság működésének 
részletes szabályairól, és tiszteletben tartják 
az ebben az irányelvben meghatározott 
követelményeket.

2. Két vagy több tagállam létrehozhat vagy 
kijelölhet egyetlen hatóságot, például az 
Europolt, abból a célból, hogy az az 
utasnyilvántartó hatóságukként járjon el. 
Az ilyen utasnyilvántartó hatóságot az 
egyik részt vevő tagállamban, vagy az 
Europolnál kell létrehozni, és az 
valamennyi részt vevő tagállam nemzeti 
utasnyilvántartó hatóságának minősül. A 
részt vevő tagállamok megegyeznek az 
utasnyilvántartó hatóság működésének 
részletes szabályairól, és tiszteletben tartják 
az ebben az irányelvben meghatározott 
követelményeket.

Or. en

Módosítás 237
Axel Voss

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Két vagy több tagállam létrehozhat 
vagy kijelölhet egyetlen hatóságot abból a 
célból, hogy az az utasnyilvántartó 
hatóságukként járjon el. Az ilyen 
utasnyilvántartó hatóságot az egyik részt 
vevő tagállamban kell létrehozni, és az 
valamennyi részt vevő tagállam nemzeti 
utasnyilvántartó hatóságának minősül. A 
részt vevő tagállamok megegyeznek az 
utasnyilvántartó hatóság működésének 
részletes szabályairól, és tiszteletben tartják 
az ebben az irányelvben meghatározott 
követelményeket.

(2) Az utasnyilvántartó hatóságot az 
Európai Unió egyik tagállamának 
területén kell létrehozni. A tagállamok 
megegyeznek az utasnyilvántartó hatóság 
működésének részletes szabályairól, és 
tiszteletben tartják az ebben az irányelvben 
meghatározott követelményeket.

Or. de
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Módosítás 238
Hubert Pirker

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Két vagy több tagállam létrehozhat 
vagy kijelölhet egyetlen hatóságot abból a 
célból, hogy az az utasnyilvántartó 
hatóságukként járjon el. Az ilyen 
utasnyilvántartó hatóságot az egyik részt 
vevő tagállamban kell létrehozni, és az 
valamennyi részt vevő tagállam nemzeti 
utasnyilvántartó hatóságának minősül. A 
részt vevő tagállamok megegyeznek az 
utasnyilvántartó hatóság működésének 
részletes szabályairól, és tiszteletben tartják
az ebben az irányelvben meghatározott 
követelményeket.

(2) Két vagy több tagállam létrehozhat 
vagy kijelölhet egyetlen szervet, mint 
például az Europolt abból a célból, hogy 
az az utasnyilvántartó hatóságukként járjon 
el. Ezt a szervet az egyik részt vevő
tagállamban vagy a fölérendelt szerv, 
például az Europol székhelyén kell 
létrehozni, és az valamennyi részt vevő 
tagállam nemzeti utasnyilvántartó 
hatóságának minősül. A részt vevő 
tagállamok megegyeznek az 
utasnyilvántartó hatóság működésének 
részletes szabályairól, és tiszteletben tartják 
az ebben az irányelvben meghatározott 
követelményeket.

Or. de

Módosítás 239
Axel Voss

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az utasnyilvántartó hatóság 
tevékenységeinek felügyelete céljából 
igazgatótanácsot alakítanak. Az 
igazgatótanács az illetékes nemzeti 
hatóságok, az Europol, az európai 
adatvédelmi hatóság és az Európai 
Bizottság egy-egy képviselőjéből áll. Az 
igazgatótanács megállapítja saját eljárási 
szabályzatát, és tagjainak sorából 
megválasztja elnökét és elnökhelyettesét.
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Or. de

Indokolás

A napi gyakorlaton kívül eső lényeges ügyeket az igazgatótanácsnak kell szabályoznia. Az 
igazgató a folyó igazgatási ügyekkel, a személyzeti igazgatással és az igazgatótanács által 
hozott határozatok kidolgozásával és végrehajtásával foglalkozik.

Módosítás 240
Axel Voss

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az utasnyilvántartó hatóság 
létrehozatalától számított egy hónapon 
belül erről valamennyi tagállam értesíti a 
Bizottságot; a tagállam jogosult 
nyilatkozatát bármikor aktualizálni. A 
Bizottság e tájékoztatást – beleértve annak 
minden módosítását – közzéteszi az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában.

törölve

Or. de

Módosítás 241
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az utasnyilvántartó hatóságok 
mindegyike adatvédelmi tisztviselőt nevez 
ki.

Or. en

Módosítás 242
Jan Philipp Albrecht
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Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A nemzetközi járatok utasaira 
vonatkozó PNR-adatok tárolása, 
feldolgozása és elemzése kizárólag az 
Unió területén végezhető. Az ezen 
eljárásokra alkalmazandó jog ezért az 
Unió személyes adatok védelmére 
vonatkozó joga.

Or. en

Módosítás 243
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. A tagállamok biztosítják, hogy a 
PNR-adatokkal való visszaélés vagy az 
ezen irányelv alapján elfogadott nemzeti 
rendelkezések egyéb megsértése esetén az 
utasnyilvántartó hatóságoknál dolgozó, az 
ilyen visszaélésekért felelős személyekkel 
szemben – büntetőjogi szankciókat is 
magukban foglaló – visszatartó erejű, 
hatékony és arányos büntetéseket 
foganatosítsanak.

Or. en

Módosítás 244
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
3 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
A nemzetközi járatok utasaira vonatkozó 
PNR-adatok tárolása, feldolgozása és 
elemzése kizárólag az Európai Unió 
területén végezhető. Az ezen eljárásokra 
alkalmazandó jog ezért az Unió személyes 
adatok védelmére vonatkozó joga.

Or. en

Módosítás 245
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4 cikk törölve
A PNR-adatok feldolgozása

1. A légi fuvarozók által a 6. cikkel 
összhangban továbbított, az egyes 
tagállamok területére érkező vagy onnan 
induló nemzetközi légi járatokra 
vonatkozó PNR-adatokat az adott 
tagállam utasnyilvántartó hatósága gyűjti 
össze. Amennyiben a légi fuvarozók által 
továbbított PNR-adatok a mellékletben 
felsoroltakon túli adatokat is 
tartalmaznak, akkor az utasnyilvántartó 
hatóság ezeket az adatokat az átvétel után 
haladéktalanul törli.
2. Az utasinformációval foglalkozó 
hatóság a PNR-adatokat csak a következő 
célok érdekében dolgozhatja fel:
(a) az utasok értékelése a tagállamba 
történő tervezett érkezésüket vagy onnan 
való elutazásukat megelőzően annak 
érdekében, hogy azonosítsa azon 
személyeket, akik érintettek lehetnek 
terrorista bűncselekményben vagy súlyos 
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nemzetközi bűncselekményben, és akik 
tekintetében az 5. cikkben említett 
illetékes hatóságok általi további 
vizsgálatra van szükség. Az ilyen értékelés 
lefolytatása során az utasnyilvántartó 
hatóság a PNR-adatokat előre 
meghatározott kritériumok szerint 
feldolgozhatja. A tagállamok biztosítják, 
hogy az ilyen automatizált feldolgozásból 
származó bármely pozitív találatot nem 
automatizált eszközökkel egyedileg 
felülvizsgálva megbizonyosodnak arról, 
hogy az 5. cikkben említett illetékes 
hatóságnak intézkednie kell-e;
(b) az utasok értékelése a tagállamba 
történő tervezett érkezésüket vagy onnan 
való elutazásukat megelőzően annak 
érdekében, hogy azonosítsa azon 
személyeket, akik érintettek lehetnek 
terrorista bűncselekményben vagy súlyos 
nemzetközi bűncselekményben, és akik 
tekintetében az 5. cikkben említett 
illetékes hatóságok általi további 
vizsgálatra van szükség. Az ilyen értékelés 
lefolytatása során az utasnyilvántartó 
hatóság a PNR-adatokat az összevetheti a 
vonatkozó adatbázisokkal, beleértve a 
keresett vagy figyelmeztető jelzés hatálya 
alatt álló személyekre vagy tárgyakra 
vonatkozó nemzetközi vagy nemzeti 
adatbázisokat vagy az uniós adatbázisok 
nemzeti tükrözéseit, amennyiben az uniós 
jog alapján létrehoztak ilyeneket, 
összhangban az ilyen adatállományokra 
vonatkozó uniós, nemzetközi és nemzeti 
szabályokkal. A tagállamok biztosítják, 
hogy az ilyen automatizált feldolgozásból 
származó bármely pozitív találatot nem 
automatizált eszközökkel egyedileg 
felülvizsgálva megbizonyosodnak arról, 
hogy az 5. cikkben említett illetékes 
hatóságnak intézkednie kell-e;
(c) eseti alapon válaszol az illetékes 
hatóságok megfelelően indokolt kérésére, 
amely egyedi esetekben a terrorista 
bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
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nyomozása és megbüntetése céljából a 
PNR-adatok szolgáltatására és a 
PNR-adatok feldolgozására, valamint az 
ilyen feldolgozás eredményeinek az 
illetékes hatóságok részére történő 
szolgáltatására vonatkozik; és
(d) a PNR-adatok elemzése új kritériumok 
megalkotása vagy frissítése céljából az a 
terrorista bűncselekményben vagy súlyos 
nemzetközi bűncselekményben 
esetlegesen érintett személyek 
azonosítására irányuló a) pont szerinti 
értékelések elvégzéséhez.
3. Az utasoknak a (2) bekezdés a) 
pontjában említett, a tagállamba történő 
tervezett érkezésüket vagy onnan való 
indulásukat megelőző értékelését 
megkülönböztetéstől mentes módon, a 
tagállam utasnyilvántartó hatósága által 
megállapított értékelési kritériumok 
alapján kell elvégezni. A tagállamok 
biztosítják, hogy az utasnyilvántartó 
hatóság az értékelési kritériumokat az 5. 
cikkben említett illetékes hatóságokkal 
együttműködve határozza meg. Az 
értékelési kritériumok semmilyen 
körülmények között nem alapulhatnak a 
személy faji vagy etnikai származásán, 
vallási vagy világnézeti meggyőződésén, 
politikai véleményén, szakszervezeti 
tagságán, egészségi állapotán vagy 
szexuális életén.
4. A tagállam utasnyilvántartó hatósága a 
(2) bekezdés a) és b) pontjával 
összhangban azonosított személyek 
PNR-adatait vagy a PNR-adatok 
feldolgozásának eredményét további 
vizsgálat céljából ugyanazon tagállam 
illetékes hatóságai részére továbbítja. Az 
ilyen adattovábbításra csak eseti alapon 
kerülhet sor.

Or. en
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Módosítás 246
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A légi fuvarozók által a 6. cikkel 
összhangban továbbított, az egyes 
tagállamok területére érkező vagy onnan 
induló nemzetközi légi járatokra vonatkozó 
PNR-adatokat az adott tagállam 
utasnyilvántartó hatósága gyűjti össze. 
Amennyiben a légi fuvarozók által 
továbbított PNR-adatok a mellékletben 
felsoroltakon túli adatokat is tartalmaznak, 
akkor az utasnyilvántartó hatóság ezeket az 
adatokat az átvétel után haladéktalanul 
törli.

1. A légi fuvarozók által a 6. cikkel 
összhangban továbbított, az egyes 
tagállamok területére érkező vagy onnan 
induló célzott nemzetközi légi járatokra 
vonatkozó PNR-adatokat az adott tagállam 
utasnyilvántartó hatósága gyűjti össze. 
Amennyiben a légi fuvarozók által 
továbbított PNR-adatok a mellékletben 
felsoroltakon túli adatokat is tartalmaznak, 
akkor az utasnyilvántartó hatóság ezeket az 
adatokat az átvétel után haladéktalanul és 
véglegesen törli.

Or. en

Módosítás 247
Axel Voss

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A légi fuvarozók által a 6. cikkel 
összhangban továbbított, az egyes 
tagállamok területére érkező vagy onnan 
induló nemzetközi légi járatokra vonatkozó 
PNR-adatokat az adott tagállam 
utasnyilvántartó hatósága gyűjti össze. 
Amennyiben a légi fuvarozók által 
továbbított PNR-adatok a mellékletben 
felsoroltakon túli adatokat is tartalmaznak, 
akkor az utasnyilvántartó hatóság ezeket az 
adatokat az átvétel után haladéktalanul 
törli.

(1) A légi fuvarozók által a 6. cikkel 
összhangban továbbított, az egyes 
tagállamok területére érkező vagy onnan 
induló nemzetközi légi járatokra vonatkozó 
PNR-adatokat az utasnyilvántartó hatóság
gyűjti össze. Amennyiben a légi fuvarozók 
által továbbított PNR-adatok a 
mellékletben felsoroltakon túli adatokat is 
tartalmaznak, akkor az utasnyilvántartó 
hatóság ezeket az adatokat az átvétel után 
haladéktalanul törli.

Or. de
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Módosítás 248
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A légi fuvarozók által a 6. cikkel 
összhangban továbbított, az egyes 
tagállamok területére érkező vagy onnan 
induló nemzetközi légi járatokra vonatkozó 
PNR-adatokat az adott tagállam 
utasnyilvántartó hatósága gyűjti össze. 
Amennyiben a légi fuvarozók által 
továbbított PNR-adatok a mellékletben 
felsoroltakon túli adatokat is tartalmaznak, 
akkor az utasnyilvántartó hatóság ezeket az 
adatokat az átvétel után haladéktalanul 
törli.

1. A légi fuvarozók által a 6. cikkel 
összhangban továbbított, az egyes 
tagállamok területére érkező vagy onnan 
induló nemzetközi légi járatokra vonatkozó 
PNR-adatokat az adott tagállam 
utasnyilvántartó hatósága gyűjti össze, 
biztosítva az optimális biztonsági 
körülményeket.. Amennyiben a légi 
fuvarozók által továbbított PNR-adatok a 
mellékletben felsoroltakon túli adatokat is 
tartalmaznak, akkor az utasnyilvántartó 
hatóság ezeket az adatokat az átvétel után 
haladéktalanul törli.

Or. ro

Módosítás 249
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A légi fuvarozók által a 6. cikkel 
összhangban továbbított, az egyes 
tagállamok területére érkező vagy onnan 
induló nemzetközi légi járatokra vonatkozó 
PNR-adatokat az adott tagállam 
utasnyilvántartó hatósága gyűjti össze. 
Amennyiben a légi fuvarozók által 
továbbított PNR-adatok a mellékletben 
felsoroltakon túli adatokat is tartalmaznak, 
akkor az utasnyilvántartó hatóság ezeket az 
adatokat az átvétel után haladéktalanul 
törli.

1. A légi fuvarozók által a 6. cikkel 
összhangban továbbított, az egyes 
tagállamok területére érkező vagy onnan 
induló nemzetközi légi járatokra vonatkozó 
PNR-adatokat az adott tagállam 
utasnyilvántartó hatósága gyűjti össze. A 
légi fuvarozók tartózkodnak a különleges
adatok továbbításától. Amennyiben a légi 
fuvarozók által továbbított PNR-adatok a 
mellékletben felsoroltakon túli adatokat is 
tartalmaznak, akkor az utasnyilvántartó 
hatóság ezeket az adatokat az átvétel után 
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haladéktalanul törli.

Or. en

Módosítás 250
Véronique Mathieu

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A légi fuvarozók által a 6. cikkel 
összhangban továbbított, az egyes 
tagállamok területére érkező vagy onnan 
induló nemzetközi légi járatokra vonatkozó 
PNR-adatokat az adott tagállam 
utasnyilvántartó hatósága gyűjti össze. 
Amennyiben a légi fuvarozók által 
továbbított PNR-adatok a mellékletben 
felsoroltakon túli adatokat is tartalmaznak, 
akkor az utasnyilvántartó hatóság ezeket az 
adatokat az átvétel után haladéktalanul 
törli.

1. A légi fuvarozók által a 6. cikkel 
összhangban továbbított, az egyes 
tagállamok területére érkező vagy onnan 
induló Unión belüli vagy kívüli légi 
járatokra vonatkozó PNR-adatokat az adott 
tagállam utasnyilvántartó hatósága gyűjti 
össze. Amennyiben a légi fuvarozók által 
továbbított PNR-adatok a mellékletben 
felsoroltakon túli adatokat is tartalmaznak, 
akkor az utasnyilvántartó hatóság ezeket az 
adatokat az átvétel után haladéktalanul 
törli.

Or. fr

Indokolás

E módosítás az irányelvnek az Unión belüli összes légi járatra való kiterjesztéséből kíván 
levonni a következtetéseket. Az Unión belüli és kívüli légi járatok megfogalmazás 
megfelelőbb, mint a Schengeni határ-ellenőrzési kódexből átvett nemzetközi / belső légi 
járatok kifejezés, amelyet nem igazítottak egy, az Európai Unió teljes területén alkalmazandó 
irányelvhez.

Módosítás 251
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A PNR-adatok gyűjtésének, 
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feldolgozásának és továbbításának 
költségeit a tagállamok viselik.

Or. en

Módosítás 252
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A PNR-adatok gyűjtésének, 
feldolgozásának és továbbításának 
költségeit a tagállamok viselik.

Or. en

Módosítás 253
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Ezen irányelv szerint tilos a 
PNR-adatok profilozása.

Or. en

Módosítás 254
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) az utasok értékelése a tagállamba 
történő tervezett érkezésüket vagy onnan 

törölve
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való elutazásukat megelőzően annak 
érdekében, hogy azonosítsa azon 
személyeket, akik érintettek lehetnek 
terrorista bűncselekményben vagy súlyos 
nemzetközi bűncselekményben, és akik
tekintetében az 5. cikkben említett 
illetékes hatóságok általi további 
vizsgálatra van szükség. Az ilyen értékelés 
lefolytatása során az utasnyilvántartó 
hatóság a PNR-adatokat előre 
meghatározott kritériumok szerint 
feldolgozhatja. A tagállamok biztosítják, 
hogy az ilyen automatizált feldolgozásból 
származó bármely pozitív találatot nem 
automatizált eszközökkel egyedileg 
felülvizsgálva megbizonyosodnak arról, 
hogy az 5. cikkben említett illetékes 
hatóságnak intézkednie kell-e;

Or. en

Indokolás

A PNR-adatok előre meghatározott kritériumok szerinti profilozása vagy feldolgozása a 
profilozás uniós szintű jogi meghatározásának hiányában nem engedhető meg.

Módosítás 255
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) az utasok értékelése a tagállamba 
történő tervezett érkezésüket vagy onnan 
való elutazásukat megelőzően annak 
érdekében, hogy azonosítsa azon 
személyeket, akik érintettek lehetnek 
terrorista bűncselekményben vagy súlyos 
nemzetközi bűncselekményben, és akik 
tekintetében az 5. cikkben említett 
illetékes hatóságok általi további 
vizsgálatra van szükség. Az ilyen értékelés 
lefolytatása során az utasnyilvántartó 
hatóság a PNR-adatokat előre 

törölve



AM\897635HU.doc 35/175 PE486.159v01-00

HU

meghatározott kritériumok szerint 
feldolgozhatja. A tagállamok biztosítják, 
hogy az ilyen automatizált feldolgozásból 
származó bármely pozitív találatot nem
automatizált eszközökkel egyedileg 
felülvizsgálva megbizonyosodnak arról, 
hogy az 5. cikkben említett illetékes 
hatóságnak intézkednie kell-e;

Or. en

Módosítás 256
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) az utasok értékelése a tagállamba 
történő tervezett érkezésüket vagy onnan 
való elutazásukat megelőzően annak 
érdekében, hogy azonosítsa azon 
személyeket, akik érintettek lehetnek 
terrorista bűncselekményben vagy súlyos 
nemzetközi bűncselekményben, és akik 
tekintetében az 5. cikkben említett 
illetékes hatóságok általi további 
vizsgálatra van szükség. Az ilyen értékelés 
lefolytatása során az utasnyilvántartó 
hatóság a PNR-adatokat előre 
meghatározott kritériumok szerint 
feldolgozhatja. A tagállamok biztosítják, 
hogy az ilyen automatizált feldolgozásból 
származó bármely pozitív találatot nem 
automatizált eszközökkel egyedileg 
felülvizsgálva megbizonyosodnak arról, 
hogy az 5. cikkben említett illetékes 
hatóságnak intézkednie kell-e;

törölve

Or. en

Módosítás 257
Carmen Romero López, Birgit Sippel
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Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) az utasok értékelése a tagállamba 
történő tervezett érkezésüket vagy onnan 
való elutazásukat megelőzően annak 
érdekében, hogy azonosítsa azon 
személyeket, akik érintettek lehetnek 
terrorista bűncselekményben vagy súlyos 
nemzetközi bűncselekményben, és akik 
tekintetében az 5. cikkben említett illetékes 
hatóságok általi további vizsgálatra van 
szükség. Az ilyen értékelés lefolytatása 
során az utasnyilvántartó hatóság a 
PNR-adatokat előre meghatározott 
kritériumok szerint feldolgozhatja. A 
tagállamok biztosítják, hogy az ilyen 
automatizált feldolgozásból származó 
bármely pozitív találatot nem automatizált 
eszközökkel egyedileg felülvizsgálva 
megbizonyosodnak arról, hogy az 5. 
cikkben említett illetékes hatóságnak 
intézkednie kell-e;

(a) az utasok értékelése a tagállamba 
történő tervezett érkezésüket vagy onnan 
való elutazásukat megelőzően annak 
érdekében, hogy azonosítsa azon 
személyeket, akik érintettek lehetnek 
terrorista bűncselekményben, és akik 
tekintetében az 5. cikkben említett illetékes 
hatóságok általi további vizsgálatra van 
szükség. Az ilyen értékelés lefolytatása 
során az utasnyilvántartó hatóság a 
PNR-adatokat az 5. cikkben említett 
illetékes hatóságok által előre 
meghatározott kritériumok szerint 
feldolgozhatja. A tagállamok biztosítják, 
hogy az ilyen automatizált feldolgozásból 
származó bármely pozitív találatot nem 
automatizált eszközökkel egyedileg 
felülvizsgálva megbizonyosodnak arról, 
hogy az 5. cikkben említett illetékes 
hatóságnak intézkednie kell-e;

Or. en

Módosítás 258
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) az utasok értékelése a tagállamba 
történő tervezett érkezésüket vagy onnan 
való elutazásukat megelőzően annak 
érdekében, hogy azonosítsa azon 
személyeket, akik érintettek lehetnek 
terrorista bűncselekményben vagy súlyos 
nemzetközi bűncselekményben, és akik 
tekintetében az 5. cikkben említett illetékes 
hatóságok általi további vizsgálatra van 

(a) az utasok értékelése a tagállamba 
történő tervezett érkezésüket vagy onnan 
való elutazásukat megelőzően annak 
érdekében, hogy azonosítsa azon 
személyeket, akik érintettek lehetnek 
terrorista bűncselekményben vagy súlyos 
nemzetközi bűncselekményben, és akik 
tekintetében az 5. cikkben említett illetékes 
hatóságok általi további vizsgálatra van 
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szükség. Az ilyen értékelés lefolytatása 
során az utasnyilvántartó hatóság a PNR 
adatokat előre meghatározott kritériumok 
szerint feldolgozhatja. A tagállamok 
biztosítják, hogy az ilyen automatizált 
feldolgozásból származó bármely pozitív 
találatot nem automatizált eszközökkel 
egyedileg felülvizsgálva 
megbizonyosodnak arról, hogy az 5. 
cikkben említett illetékes hatóságnak 
intézkednie kell-e;

szükség. Az ilyen értékelés lefolytatása 
során az utasnyilvántartó hatóság a PNR 
adatokat előre meghatározott objektív 
kritériumok szerint feldolgozza. A 
tagállamok biztosítják, hogy az ilyen 
automatizált feldolgozásból származó 
bármely pozitív találatot nem automatizált 
eszközökkel egyedileg felülvizsgálva 
megbizonyosodnak arról, hogy az 5. 
cikkben említett illetékes hatóságnak 
intézkednie kell-e;

Or. ro

Módosítás 259
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) az utasok értékelése a tagállamba 
történő tervezett érkezésüket vagy onnan 
való elutazásukat megelőzően annak 
érdekében, hogy azonosítsa azon 
személyeket, akik érintettek lehetnek 
terrorista bűncselekményben vagy súlyos 
nemzetközi bűncselekményben, és akik 
tekintetében az 5. cikkben említett illetékes 
hatóságok általi további vizsgálatra van 
szükség. Az ilyen értékelés lefolytatása 
során az utasnyilvántartó hatóság a 
PNR-adatokat előre meghatározott 
kritériumok szerint feldolgozhatja. A 
tagállamok biztosítják, hogy az ilyen
automatizált feldolgozásból származó 
bármely pozitív találatot nem automatizált 
eszközökkel egyedileg felülvizsgálva 
megbizonyosodnak arról, hogy az 5. 
cikkben említett illetékes hatóságnak 
intézkednie kell-e;

(a) az utasok értékelése a tagállamba 
történő tervezett érkezésüket vagy onnan 
való elutazásukat megelőzően annak 
érdekében, hogy azonosítsa azon 
személyeket, akik érintettek lehetnek 
terrorista bűncselekményben vagy súlyos 
nemzetközi bűncselekményben, és akik
tekintetében az 5. cikkben említett illetékes 
hatóságok általi további vizsgálatra van 
szükség. Az ilyen értékelés lefolytatása 
során az utasnyilvántartó hatóság a 
PNR-adatokat előre meghatározott 
kritériumok szerint nem dolgozhatja fel. A 
tagállamok biztosítják, hogy bármilyen
automatizált feldolgozásból származó 
bármely pozitív találatot nem automatizált 
eszközökkel egyedileg felülvizsgálva 
megbizonyosodnak arról, hogy az 5. 
cikkben említett illetékes hatóságnak 
intézkednie kell-e;

Or. en
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Módosítás 260
Axel Voss

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az utasok értékelése a tagállamba történő 
tervezett érkezésüket vagy onnan való 
elutazásukat megelőzően annak érdekében, 
hogy azonosítsa azon személyeket, akik 
érintettek lehetnek terrorista 
bűncselekményben vagy súlyos 
nemzetközi bűncselekményben, és akik 
tekintetében az 5. cikkben említett illetékes 
hatóságok általi további vizsgálatra van 
szükség. Az ilyen értékelés lefolytatása 
során az utasnyilvántartó hatóság a PNR 
adatokat előre meghatározott kritériumok 
szerint feldolgozhatja. A tagállamok 
biztosítják, hogy az ilyen automatizált 
feldolgozásból származó bármely pozitív 
találatot nem automatizált eszközökkel 
egyedileg felülvizsgálva 
megbizonyosodnak arról, hogy az 5. 
cikkben említett illetékes hatóságnak 
intézkednie kell-e;

a) az utasok értékelése a tagállamba történő 
tervezett érkezésüket vagy onnan való 
elutazásukat megelőzően annak érdekében, 
hogy azonosítsa azon személyeket, akik 
érintettek lehetnek terrorista 
bűncselekményben vagy súlyos 
nemzetközi bűncselekményben, és akik 
tekintetében az 5. cikkben említett illetékes 
hatóságok általi további vizsgálatra van 
szükség. Az ilyen értékelés lefolytatása 
során az utasnyilvántartó hatóság a PNR 
adatokat előre meghatározott kritériumok 
szerint feldolgozhatja. Az utasnyilvántartó 
hatóság biztosítja, hogy az ilyen 
automatizált feldolgozásból származó 
bármely pozitív találatot nem automatizált 
eszközökkel egyedileg felülvizsgálva 
megbizonyosodnak arról, hogy az 5. 
cikkben említett illetékes hatóságnak 
intézkednie kell-e;

Or. de

Módosítás 261
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) az utasok értékelése a tagállamba 
történő tervezett érkezésüket vagy onnan 
való elutazásukat megelőzően annak 
érdekében, hogy azonosítsa azon 
személyeket, akik érintettek lehetnek 
terrorista bűncselekményben vagy súlyos 
nemzetközi bűncselekményben, és akik 

törölve
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tekintetében az 5. cikkben említett 
illetékes hatóságok általi további 
vizsgálatra van szükség. Az ilyen értékelés 
lefolytatása során az utasnyilvántartó 
hatóság a PNR-adatokat az összevetheti a 
vonatkozó adatbázisokkal, beleértve a 
keresett vagy figyelmeztető jelzés hatálya 
alatt álló személyekre vagy tárgyakra 
vonatkozó nemzetközi vagy nemzeti 
adatbázisokat vagy az uniós adatbázisok 
nemzeti tükrözéseit, amennyiben az uniós 
jog alapján létrehoztak ilyeneket, 
összhangban az ilyen adatállományokra 
vonatkozó uniós, nemzetközi és nemzeti 
szabályokkal. A tagállamok biztosítják, 
hogy az ilyen automatizált feldolgozásból 
származó bármely pozitív találatot nem 
automatizált eszközökkel egyedileg 
felülvizsgálva megbizonyosodnak arról, 
hogy az 5. cikkben említett illetékes 
hatóságnak intézkednie kell-e;

Or. en

Módosítás 262
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) az utasok értékelése a tagállamba 
történő tervezett érkezésüket vagy onnan 
való elutazásukat megelőzően annak 
érdekében, hogy azonosítsa azon 
személyeket, akik érintettek lehetnek 
terrorista bűncselekményben vagy súlyos 
nemzetközi bűncselekményben, és akik 
tekintetében az 5. cikkben említett illetékes 
hatóságok általi további vizsgálatra van 
szükség. Az ilyen értékelés lefolytatása 
során az utasnyilvántartó hatóság a 
PNR-adatokat az összevetheti a vonatkozó
adatbázisokkal, beleértve a keresett vagy 
figyelmeztető jelzés hatálya alatt álló 

(b) az utasok személyazonosságának 
ellenőrzése a tagállamba történő tervezett 
érkezésüket vagy onnan való elutazásukat 
megelőzően annak érdekében, hogy 
azonosítsa azon személyeket, akik 
érintettek lehetnek terrorista 
bűncselekményben vagy súlyos nemzetközi
bűncselekményben, és akik tekintetében az 
5. cikkben említett illetékes hatóságok 
általi további vizsgálatra van szükség. Az 
ilyen ellenőrzés lefolytatása során az 
utasnyilvántartó hatóság a PNR-adatokat 
az összevetheti a terrorista 
bűncselekmények és súlyos nemzetközi
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személyekre vagy tárgyakra vonatkozó 
nemzetközi vagy nemzeti adatbázisokat 
vagy az uniós adatbázisok nemzeti 
tükrözéseit, amennyiben az uniós jog 
alapján létrehoztak ilyeneket, összhangban 
az ilyen adatállományokra vonatkozó 
uniós, nemzetközi és nemzeti 
szabályokkal. A tagállamok biztosítják, 
hogy az ilyen automatizált feldolgozásból 
származó bármely pozitív találatot nem 
automatizált eszközökkel egyedileg 
felülvizsgálva megbizonyosodnak arról, 
hogy az 5. cikkben említett illetékes 
hatóságnak intézkednie kell-e;

bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása 
érdekében létrehozott, specifikusan 
megtervezett adatbázisokkal, beleértve a 
keresett vagy figyelmeztető jelzés hatálya 
alatt álló személyekre vagy tárgyakra 
vonatkozó nemzetközi vagy nemzeti 
adatbázisokat vagy az uniós adatbázisok 
nemzeti tükrözéseit, amennyiben az uniós 
jog alapján létrehoztak ilyeneket, 
összhangban az ilyen adatállományokra 
vonatkozó uniós, nemzetközi és nemzeti 
szabályokkal. A tagállamok biztosítják, 
hogy az ilyen automatizált feldolgozásból 
származó bármely pozitív találatot nem 
automatizált eszközökkel egyedileg 
felülvizsgálva megbizonyosodnak arról, 
hogy az 5. cikkben említett illetékes 
hatóságnak intézkednie kell-e;

Or. en

Módosítás 263
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) az utasok értékelése a tagállamba 
történő tervezett érkezésüket vagy onnan 
való elutazásukat megelőzően annak 
érdekében, hogy azonosítsa azon 
személyeket, akik érintettek lehetnek 
terrorista bűncselekményben vagy súlyos 
nemzetközi bűncselekményben, és akik
tekintetében az 5. cikkben említett illetékes 
hatóságok általi további vizsgálatra van 
szükség. Az ilyen értékelés lefolytatása 
során az utasnyilvántartó hatóság a 
PNR-adatokat az összevetheti a vonatkozó 
adatbázisokkal, beleértve a keresett vagy 
figyelmeztető jelzés hatálya alatt álló 
személyekre vagy tárgyakra vonatkozó 
nemzetközi vagy nemzeti adatbázisokat 

(b) az utasok értékelése a tagállamba 
történő tervezett érkezésüket vagy onnan 
való elutazásukat megelőzően annak 
érdekében, hogy azonosítsa azon 
személyeket, akik érintettek lehetnek 
terrorista bűncselekményben, és akik 
tekintetében az 5. cikkben említett illetékes 
hatóságok általi további vizsgálatra van 
szükség. Az ilyen értékelés lefolytatása 
során az utasnyilvántartó hatóság a 
PNR-adatokat az összevetheti a vonatkozó 
adatbázisokkal, beleértve a keresett vagy 
figyelmeztető jelzés hatálya alatt álló 
személyekre vagy tárgyakra vonatkozó 
nemzetközi vagy nemzeti adatbázisokat 
vagy az uniós adatbázisok nemzeti 
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vagy az uniós adatbázisok nemzeti 
tükrözéseit, amennyiben az uniós jog 
alapján létrehoztak ilyeneket, összhangban 
az ilyen adatállományokra vonatkozó
uniós, nemzetközi és nemzeti 
szabályokkal. A tagállamok biztosítják, 
hogy az ilyen automatizált feldolgozásból 
származó bármely pozitív találatot nem 
automatizált eszközökkel egyedileg 
felülvizsgálva megbizonyosodnak arról, 
hogy az 5. cikkben említett illetékes 
hatóságnak intézkednie kell-e;

tükrözéseit, amennyiben az uniós jog 
alapján létrehoztak ilyeneket, összhangban 
az ilyen adatállományokra vonatkozó 
uniós, nemzetközi és nemzeti 
szabályokkal. A tagállamok biztosítják, 
hogy az ilyen automatizált feldolgozásból 
származó bármely pozitív találatot nem 
automatizált eszközökkel egyedileg 
felülvizsgálva megbizonyosodnak arról, 
hogy az 5. cikkben említett illetékes 
hatóságnak intézkednie kell-e;

Or. en

Módosítás 264
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) az utasok értékelése a tagállamba 
történő tervezett érkezésüket vagy onnan 
való elutazásukat megelőzően annak 
érdekében, hogy azonosítsa azon 
személyeket, akik érintettek lehetnek 
terrorista bűncselekményben vagy súlyos 
nemzetközi bűncselekményben, és akik 
tekintetében az 5. cikkben említett illetékes 
hatóságok általi további vizsgálatra van 
szükség. Az ilyen értékelés lefolytatása 
során az utasnyilvántartó hatóság a 
PNR-adatokat az összevetheti a vonatkozó 
adatbázisokkal, beleértve a keresett vagy 
figyelmeztető jelzés hatálya alatt álló 
személyekre vagy tárgyakra vonatkozó 
nemzetközi vagy nemzeti adatbázisokat 
vagy az uniós adatbázisok nemzeti 
tükrözéseit, amennyiben az uniós jog 
alapján létrehoztak ilyeneket, összhangban 
az ilyen adatállományokra vonatkozó 
uniós, nemzetközi és nemzeti 
szabályokkal. A tagállamok biztosítják, 
hogy az ilyen automatizált feldolgozásból 

(b) a tagállamba történő tervezett 
érkezésüket vagy onnan való elutazásukat 
megelőzően azoknak az utasoknak az 5. 
cikkben említett illetékes hatóságok által 
végrehajtható további értékelése, akik 
tekintetében tényekre alapozott gyanú áll 
fenn a terrorista bűncselekményekben 
vagy súlyos nemzetközi 
bűncselekményekben való érintettségre. 
Az ilyen értékelés lefolytatása során az 
utasnyilvántartó hatóság a PNR-adatokat 
az összevetheti a vonatkozó 
adatbázisokkal, beleértve a keresett vagy 
figyelmeztető jelzés hatálya alatt álló 
személyekre vagy tárgyakra vonatkozó 
nemzetközi vagy nemzeti adatbázisokat 
vagy az uniós adatbázisok nemzeti 
tükrözéseit, amennyiben az uniós jog 
alapján létrehoztak ilyeneket, összhangban 
az ilyen adatállományokra vonatkozó 
uniós, nemzetközi és nemzeti 
szabályokkal. A tagállamok biztosítják, 
hogy az ilyen automatizált feldolgozásból 
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származó bármely pozitív találatot nem 
automatizált eszközökkel egyedileg 
felülvizsgálva megbizonyosodnak arról, 
hogy az 5. cikkben említett illetékes 
hatóságnak intézkednie kell-e;

származó bármely pozitív találatot nem 
automatizált eszközökkel egyedileg 
felülvizsgálva megbizonyosodnak arról, 
hogy az 5. cikkben említett illetékes 
hatóságnak intézkednie kell-e;

Or. en

Módosítás 265
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) az utasok értékelése a tagállamba 
történő tervezett érkezésüket vagy onnan 
való elutazásukat megelőzően annak 
érdekében, hogy azonosítsa azon 
személyeket, akik érintettek lehetnek 
terrorista bűncselekményben vagy súlyos 
nemzetközi bűncselekményben, és akik 
tekintetében az 5. cikkben említett illetékes 
hatóságok általi további vizsgálatra van 
szükség. Az ilyen értékelés lefolytatása 
során az utasnyilvántartó hatóság a 
PNR-adatokat az összevetheti a vonatkozó 
adatbázisokkal, beleértve a keresett vagy 
figyelmeztető jelzés hatálya alatt álló 
személyekre vagy tárgyakra vonatkozó 
nemzetközi vagy nemzeti adatbázisokat 
vagy az uniós adatbázisok nemzeti 
tükrözéseit, amennyiben az uniós jog 
alapján létrehoztak ilyeneket, összhangban 
az ilyen adatállományokra vonatkozó 
uniós, nemzetközi és nemzeti 
szabályokkal. A tagállamok biztosítják, 
hogy az ilyen automatizált feldolgozásból 
származó bármely pozitív találatot nem 
automatizált eszközökkel egyedileg 
felülvizsgálva megbizonyosodnak arról, 
hogy az 5. cikkben említett illetékes 
hatóságnak intézkednie kell-e;

(b) a tagállamba történő tervezett 
érkezésüket vagy onnan való elutazásukat 
megelőzően azoknak az utasoknak az 5. 
cikkben említett illetékes hatóságok által 
végrehajtható további értékelése, akik 
tekintetében megalapozott gyanú áll fenn 
a terrorista bűncselekményekben vagy 
súlyos nemzetközi bűncselekményekben 
való érintettségre. Az ilyen értékelés 
lefolytatása során az utasnyilvántartó 
hatóság a PNR-adatokat az összevetheti a 
vonatkozó adatbázisokkal, beleértve a 
keresett vagy figyelmeztető jelzés hatálya 
alatt álló személyekre vagy tárgyakra 
vonatkozó nemzetközi vagy nemzeti 
adatbázisokat vagy az uniós adatbázisok 
nemzeti tükrözéseit, amennyiben az uniós 
jog alapján létrehoztak ilyeneket, 
összhangban az ilyen adatállományokra 
vonatkozó uniós, nemzetközi és nemzeti 
szabályokkal. A tagállamok biztosítják, 
hogy az ilyen automatizált feldolgozásból 
származó bármely pozitív találatot nem 
automatizált eszközökkel egyedileg 
felülvizsgálva megbizonyosodnak arról, 
hogy az 5. cikkben említett illetékes 
hatóságnak intézkednie kell-e;

Or. en
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Módosítás 266
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) eseti alapon válaszol az illetékes 
hatóságok megfelelően indokolt kérésére, 
amely egyedi esetekben a terrorista 
bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
nyomozása és megbüntetése céljából a 
PNR-adatok szolgáltatására és a 
PNR-adatok feldolgozására, valamint az 
ilyen feldolgozás eredményeinek az 
illetékes hatóságok részére történő 
szolgáltatására vonatkozik; és

(c) eseti alapon válaszol az illetékes 
hatóságok megfelelően indokolt kérésére, 
amely egyedi esetekben a terrorista 
bűncselekmények és súlyos nemzetközi 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
nyomozása és megbüntetése céljából a 
PNR-adatok szolgáltatására és a 
PNR-adatok feldolgozására, valamint az 
ilyen feldolgozás eredményeinek az 
illetékes hatóságok részére történő 
szolgáltatására vonatkozik; és

Or. en

Módosítás 267
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) eseti alapon válaszol az illetékes 
hatóságok megfelelően indokolt kérésére, 
amely egyedi esetekben a terrorista 
bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
nyomozása és megbüntetése céljából a 
PNR-adatok szolgáltatására és a 
PNR-adatok feldolgozására, valamint az 
ilyen feldolgozás eredményeinek az 
illetékes hatóságok részére történő 
szolgáltatására vonatkozik; és

(c) eseti alapon válaszol az illetékes 
hatóságok megfelelően indokolt kérésére, 
amely egyedi esetekben a terrorista 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
nyomozása és megbüntetése céljából a 
PNR-adatok szolgáltatására és a 
PNR-adatok feldolgozására, valamint az 
ilyen feldolgozás eredményeinek az 
illetékes hatóságok részére történő 
szolgáltatására vonatkozik; és

Or. en
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Módosítás 268
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) eseti alapon válaszol az illetékes 
hatóságok megfelelően indokolt kérésére, 
amely egyedi esetekben a terrorista 
bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
nyomozása és megbüntetése céljából a 
PNR-adatok szolgáltatására és a 
PNR-adatok feldolgozására, valamint az 
ilyen feldolgozás eredményeinek az 
illetékes hatóságok részére történő 
szolgáltatására vonatkozik; és

(c) eseti alapon válaszol az illetékes 
hatóságok megfelelően indokolt kérésére, 
amely egyedi esetekben a terrorista 
bűncselekmények és súlyos nemzetközi 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
nyomozása és megbüntetése céljából a 
PNR-adatok szolgáltatására és a 
PNR-adatok feldolgozására, valamint az 
ilyen feldolgozás eredményeinek az 
illetékes hatóságok részére történő 
szolgáltatására vonatkozik; és

Or. en

Módosítás 269
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) a PNR-adatok elemzése új kritériumok 
megalkotása vagy frissítése céljából az a 
terrorista bűncselekményben vagy súlyos 
nemzetközi bűncselekményben 
esetlegesen érintett személyek 
azonosítására irányuló a) pont szerinti 
értékelések elvégzéséhez.

törölve

Or. en

Módosítás 270
Jan Philipp Albrecht
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Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) a PNR-adatok elemzése új kritériumok 
megalkotása vagy frissítése céljából az a 
terrorista bűncselekményben vagy súlyos 
nemzetközi bűncselekményben 
esetlegesen érintett személyek 
azonosítására irányuló a) pont szerinti 
értékelések elvégzéséhez.

törölve

Or. en

Módosítás 271
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) a PNR-adatok elemzése új kritériumok 
megalkotása vagy frissítése céljából az a 
terrorista bűncselekményben vagy súlyos 
nemzetközi bűncselekményben 
esetlegesen érintett személyek 
azonosítására irányuló a) pont szerinti 
értékelések elvégzéséhez.

törölve

Or. en

Módosítás 272
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) a PNR-adatok elemzése új kritériumok 
megalkotása vagy frissítése céljából az a 

törölve
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terrorista bűncselekményben vagy súlyos 
nemzetközi bűncselekményben 
esetlegesen érintett személyek 
azonosítására irányuló a) pont szerinti 
értékelések elvégzéséhez.

Or. en

Módosítás 273
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) a PNR-adatok elemzése új kritériumok 
megalkotása vagy frissítése céljából az a 
terrorista bűncselekményben vagy súlyos 
nemzetközi bűncselekményben esetlegesen 
érintett személyek azonosítására irányuló 
a) pont szerinti értékelések elvégzéséhez.

(d) a PNR-adatok elemzése új kritériumok 
megalkotása vagy frissítése céljából az a 
terrorista bűncselekményben esetlegesen 
érintett személyek azonosítására irányuló 
a) pont szerinti értékelések elvégzéséhez.

Or. en

Módosítás 274
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az utasoknak a (2) bekezdés a) 
pontjában említett, a tagállamba történő 
tervezett érkezésüket vagy onnan való 
indulásukat megelőző értékelését 
megkülönböztetéstől mentes módon, a 
tagállam utasnyilvántartó hatósága által 
megállapított értékelési kritériumok 
alapján kell elvégezni. A tagállamok 
biztosítják, hogy az utasnyilvántartó 
hatóság az értékelési kritériumokat az 5. 
cikkben említett illetékes hatóságokkal 

törölve
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együttműködve határozza meg. Az 
értékelési kritériumok semmilyen 
körülmények között nem alapulhatnak a 
személy faji vagy etnikai származásán, 
vallási vagy világnézeti meggyőződésén, 
politikai véleményén, szakszervezeti 
tagságán, egészségi állapotán vagy 
szexuális életén.

Or. en

Indokolás

A PNR-adatok előre meghatározott kritériumok szerinti profilozása vagy feldolgozása a 
profilozás uniós szintű jogi meghatározásának hiányában nem engedhető meg.

Módosítás 275
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az utasoknak a (2) bekezdés a) 
pontjában említett, a tagállamba történő 
tervezett érkezésüket vagy onnan való 
indulásukat megelőző értékelését 
megkülönböztetéstől mentes módon, a 
tagállam utasnyilvántartó hatósága által 
megállapított értékelési kritériumok 
alapján kell elvégezni. A tagállamok 
biztosítják, hogy az utasnyilvántartó 
hatóság az értékelési kritériumokat az 5. 
cikkben említett illetékes hatóságokkal 
együttműködve határozza meg. Az 
értékelési kritériumok semmilyen 
körülmények között nem alapulhatnak a 
személy faji vagy etnikai származásán, 
vallási vagy világnézeti meggyőződésén, 
politikai véleményén, szakszervezeti 
tagságán, egészségi állapotán vagy 
szexuális életén.

3. Az utasoknak a (2) bekezdés a) 
pontjában említett, a tagállamba történő 
tervezett érkezésüket vagy onnan való 
indulásukat megelőző értékelését 
megkülönböztetéstől mentes módon, 
értékelési kritériumok alapján kell 
elvégezni. A tagállamok biztosítják, hogy a
kritériumokat az 5. cikkben említett 
illetékes hatóságok határozzák meg. Az 
értékelési kritériumok semmilyen 
körülmények között nem alapulhatnak a 
személy faji vagy etnikai származásán, 
vallási vagy világnézeti meggyőződésén, 
politikai véleményén, szakszervezeti 
tagságán, egészségi állapotán vagy 
szexuális életén.

Or. en
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Módosítás 276
Kinga Göncz

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az utasoknak a (2) bekezdés a) 
pontjában említett, a tagállamba történő 
tervezett érkezésüket vagy onnan való 
indulásukat megelőző értékelését 
megkülönböztetéstől mentes módon, a 
tagállam utasnyilvántartó hatósága által 
megállapított értékelési kritériumok alapján 
kell elvégezni. A tagállamok biztosítják, 
hogy az utasnyilvántartó hatóság az 
értékelési kritériumokat az 5. cikkben 
említett illetékes hatóságokkal 
együttműködve határozza meg. Az 
értékelési kritériumok semmilyen 
körülmények között nem alapulhatnak a 
személy faji vagy etnikai származásán, 
vallási vagy világnézeti meggyőződésén, 
politikai véleményén, szakszervezeti 
tagságán, egészségi állapotán vagy 
szexuális életén.

3. Az utasoknak a (2) bekezdés a) 
pontjában említett, a tagállamba történő 
tervezett érkezésüket vagy onnan való 
indulásukat megelőző értékelését 
megkülönböztetéstől mentes módon, a 
tagállam utasnyilvántartó hatósága által 
megállapított értékelési kritériumok alapján 
kell elvégezni. A tagállamok biztosítják, 
hogy az utasnyilvántartó hatóság az 
értékelési kritériumokat az 5. cikkben 
említett illetékes hatóságokkal 
együttműködve határozza meg. Az 
értékelési kritériumok semmilyen 
körülmények között nem alapulhatnak a 
személy faji vagy etnikai származásán, 
vallási vagy világnézeti meggyőződésén, 
politikai véleményén, szakszervezeti 
tagságán, egészségi állapotán, 
fogyatékosságán vagy szexuális 
beállítottságán.

Or. en

Módosítás 277
Tanja Fajon

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az utasoknak a (2) bekezdés a) 
pontjában említett, a tagállamba történő 
tervezett érkezésüket vagy onnan való 
indulásukat megelőző értékelését 
megkülönböztetéstől mentes módon, a 

3. Az utasoknak a (2) bekezdés a) 
pontjában említett, a tagállamba történő 
tervezett érkezésüket vagy onnan való 
indulásukat megelőző értékelését
megkülönböztetéstől mentes módon, 
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tagállam utasnyilvántartó hatósága által 
megállapított értékelési kritériumok 
alapján kell elvégezni. A tagállamok 
biztosítják, hogy az utasnyilvántartó 
hatóság az értékelési kritériumokat az 5. 
cikkben említett illetékes hatóságokkal 
együttműködve határozza meg. Az 
értékelési kritériumok semmilyen 
körülmények között nem alapulhatnak a 
személy faji vagy etnikai származásán, 
vallási vagy világnézeti meggyőződésén, 
politikai véleményén, szakszervezeti 
tagságán, egészségi állapotán vagy 
szexuális életén.

általános értékelési kritériumok alapján 
kell elvégezni az 5. cikkben említett 
illetékes hatóságokkal együttműködve. Az 
értékelési kritériumok semmilyen 
körülmények között nem alapulhatnak a 
személy faji vagy etnikai származásán, 
vallási vagy világnézeti meggyőződésén, 
politikai véleményén, szakszervezeti 
tagságán, egészségi állapotán vagy 
szexuális életén.

Or. en

Módosítás 278
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A PNR-adatok feldolgozása az 
utasnyilvántartó hatóság kérelmére csak
valamely tagállam illetékes bíróságának 
vagy testületének határozatával 
engedélyezhető. Az utasnyilvántartó 
hatóság saját maga csak abban az esetben 
engedélyezheti az ilyen adatfeldolgozást, 
ha megállapítja, hogy a késedelem 
veszéllyel járhat („periculum in mora”).

Or. en

Módosítás 279
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 a bekezdés (új)



PE486.159v01-00 50/175 AM\897635HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A PNR-adatok továbbítása az 
utasnyilvántartó hatóság kérelmére csak 
valamely tagállam illetékes bíróságának a 
határozatával engedélyezhető. Az 
utasnyilvántartó hatóság saját maga csak 
abban az esetben engedélyezheti az ilyen 
adatfeldolgozást, ha megállapítja, hogy a 
késedelem veszéllyel járhat („periculum in 
mora”).

Or. en

Módosítás 280
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A tagállam utasnyilvántartó hatósága a 
(2) bekezdés a) és b) pontjával 
összhangban azonosított személyek 
PNR-adatait vagy a PNR-adatok 
feldolgozásának eredményét további 
vizsgálat céljából ugyanazon tagállam 
illetékes hatóságai részére továbbítja. Az 
ilyen adattovábbításra csak eseti alapon 
kerülhet sor.

4. A tagállam utasnyilvántartó hatósága a 
(2) bekezdés b) pontjával összhangban 
azonosított személyek PNR-adatait vagy a 
PNR-adatok feldolgozásának eredményét 
további vizsgálat céljából ugyanazon 
tagállam illetékes hatóságai részére
továbbítja. Az ilyen adattovábbításra csak 
eseti alapon kerülhet sor.

Or. en

Módosítás 281
Axel Voss

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállam utasnyilvántartó hatósága a (4) Az utasnyilvántartó hatóság a (2) 
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(2) bekezdés a) és b) pontjával 
összhangban azonosított személyek 
PNR-adatait vagy a PNR-adatok 
feldolgozásának eredményét további 
vizsgálat céljából ugyanazon tagállam 
illetékes hatóságai részére továbbítja. Az 
ilyen adattovábbításra csak eseti alapon 
kerülhet sor.

bekezdés a) és b) pontjával összhangban 
azonosított személyek PNR-adatait vagy a 
PNR-adatok feldolgozásának eredményét 
további vizsgálat céljából ugyanazon 
tagállam illetékes hatóságai részére 
továbbítja. Az ilyen adattovábbításra csak 
eseti alapon kerülhet sor.

Or. de

Módosítás 282
Ágnes Hankiss

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A tagállam utasnyilvántartó hatósága a 
(2) bekezdés a) és b) pontjával 
összhangban azonosított személyek PNR-
adatait vagy a PNR-adatok 
feldolgozásának eredményét további 
vizsgálat céljából ugyanazon tagállam 
illetékes hatóságai részére továbbítja. Az 
ilyen adattovábbításra csak eseti alapon 
kerülhet sor.

4. A tagállam utasnyilvántartó hatósága a 
(2) bekezdés a) és b) pontjával 
összhangban azonosított személyek PNR-
adatait vagy a PNR-adatok 
feldolgozásának eredményét további 
vizsgálat céljából ugyanazon tagállam 
illetékes hatóságai részére továbbítja. A 
vizsgálat eredményétől függően az 
azonosított személyre vonatkozó 
megállapításokat tárolni kell és ezt a tényt
figyelembe kell venni az adattárolás 
időtartamának meghatározásánál. Az 
ilyen adattovábbításra csak eseti alapon 
kerülhet sor.

Or. hu

Módosítás 283
Tanja Fajon

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A tagállam utasnyilvántartó hatósága a 
(2) bekezdés a) és b) pontjával 
összhangban azonosított személyek 
PNR-adatait vagy a PNR-adatok 
feldolgozásának eredményét további 
vizsgálat céljából ugyanazon tagállam 
illetékes hatóságai részére továbbítja. Az 
ilyen adattovábbításra csak eseti alapon 
kerülhet sor.

4. A tagállam vagy tagállamok 
csoportjának utasnyilvántartó hatósága a 
(2) bekezdés a) és b) pontjával 
összhangban azonosított személyek 
PNR-adatait vagy a PNR-adatok 
feldolgozásának eredményét további 
vizsgálat céljából ugyanazon tagállam 
illetékes hatóságai részére továbbítja. Az 
ilyen adattovábbításra csak eseti alapon 
kerülhet sor.

Or. en

Módosítás 284
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5 cikk törölve
Illetékes hatóságok

1. Valamennyi tagállam elfogadja azon 
illetékes hatóságok listáját, amelyek 
jogosultak az információ további elemzése 
vagy a szükséges lépések megtétele 
céljából, a terrorista bűncselekmények és 
súlyos bűncselekmények megelőzése, 
felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás 
alá vonása érdekében PNR-adatokat vagy 
a PNR-adatok feldolgozásának 
eredményeit kérni vagy megkapni az 
utasnyilvántartó hatóságtól.
2. Az illetékes hatóságok a terrorista 
bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása 
terén illetékességgel rendelkező 
hatóságok.
3. Legkésőbb ezen irányelv hatályba 
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lépését követő tizenkét hónapon belül 
valamennyi tagállam benyújtja illetékes 
hatóságait felsoroló listáját a 
Bizottságnak; a tagállam jogosult 
nyilatkozatát bármikor aktualizálni. A 
Bizottság ezt a tájékoztatást és annak 
minden módosítását közzéteszi az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában.
4. Az utasoknak az utasnyilvántartó 
hatósághoz érkező PNR-adatait vagy a 
PNR-adatok feldolgozásának az 
eredményét, kizárólag a terrorista
bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
nyomozása és megbüntetése érdekében, a 
tagállamok illetékes hatóságai további 
feldolgozás alá vonhatják.
5. A (4) bekezdés nem érinti a nemzeti 
bűnüldözés és igazságszolgáltatás 
hatáskörét, amennyiben más 
bűncselekményeket vagy azokra utaló 
jeleket tárnak fel a fenti adatfeldolgozás 
eredményeként indult bűnüldözési 
cselekmények során.
6. Az illetékes hatóságok nem hozhatnak 
egy személyre nézve hátrányos joghatással 
járó vagy őt súlyosan érintő döntést 
pusztán a PNR-adatok automatikus 
feldolgozása eredményeként. Az ilyen 
döntés nem alapulhat a személy faji vagy 
etnikai származásán, vallási vagy 
világnézeti meggyőződésén, politikai 
véleményén, szakszervezeti tagságán, 
egészségi állapotán vagy szexuális életén.

Or. en

Módosítás 285
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Valamennyi tagállam elfogadja azon 
illetékes hatóságok listáját, amelyek 
jogosultak az információ további elemzése 
vagy a szükséges lépések megtétele 
céljából, a terrorista bűncselekmények és 
súlyos bűncselekmények megelőzése, 
felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás 
alá vonása érdekében PNR-adatokat vagy a 
PNR-adatok feldolgozásának eredményeit 
kérni vagy megkapni az utasnyilvántartó 
hatóságtól.

1. Valamennyi tagállam elfogadja azon 
illetékes hatóságok listáját, amelyek 
jogosultak az információ további elemzése 
vagy a szükséges lépések megtétele 
céljából, a terrorista bűncselekmények és 
súlyos nemzetközi bűncselekmények 
megelőzése, felderítése, kivizsgálása és 
büntetőeljárás alá vonása érdekében 
PNR-adatokat vagy a PNR-adatok 
feldolgozásának eredményeit kérni vagy 
megkapni eseti alapon az utasnyilvántartó 
hatóságtól.

Or. en

Módosítás 286
Axel Voss

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamennyi tagállam elfogadja azon 
illetékes hatóságok listáját, amelyek 
jogosultak az információ további elemzése 
vagy a szükséges lépések megtétele 
céljából, a terrorista bűncselekmények és 
súlyos bűncselekmények megelőzése, 
felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás 
alá vonása érdekében PNR-adatokat vagy a 
PNR-adatok feldolgozásának eredményeit 
kérni vagy megkapni az utasnyilvántartó 
hatóságtól.

(1) Valamennyi tagállam elfogadja azon 
illetékes hatóságok listáját, amelyek 
jogosultak az információ további elemzése 
vagy a szükséges lépések megtétele 
céljából, a terrorista bűncselekmények és 
súlyos bűncselekmények megelőzése, 
felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás 
alá vonása érdekében PNR-adatokat vagy a 
PNR-adatok feldolgozásának eredményeit 
kérni vagy megkapni az utasnyilvántartó 
hatóságtól.

Or. de

Módosítás 287
Carmen Romero López, Birgit Sippel
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Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Valamennyi tagállam elfogadja azon 
illetékes hatóságok listáját, amelyek 
jogosultak az információ további elemzése 
vagy a szükséges lépések megtétele 
céljából, a terrorista bűncselekmények és 
súlyos bűncselekmények megelőzése, 
felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás 
alá vonása érdekében PNR-adatokat vagy a 
PNR-adatok feldolgozásának eredményeit 
kérni vagy megkapni az utasnyilvántartó 
hatóságtól.

1. Valamennyi tagállam elfogadja azon 
illetékes hatóságok listáját, amelyek 
jogosultak az információ további elemzése 
vagy a szükséges lépések megtétele 
céljából, a terrorista bűncselekmények 
megelőzése, felderítése, kivizsgálása és 
büntetőeljárás alá vonása érdekében 
PNR-adatokat vagy a PNR-adatok 
feldolgozásának eredményeit kérni vagy 
megkapni az utasnyilvántartó hatóságtól.

Or. en

Módosítás 288
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Valamennyi tagállam elfogadja azon 
illetékes hatóságok listáját, amelyek 
jogosultak az információ további elemzése 
vagy a szükséges lépések megtétele 
céljából, a terrorista bűncselekmények és 
súlyos bűncselekmények megelőzése, 
felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás 
alá vonása érdekében PNR-adatokat vagy a 
PNR-adatok feldolgozásának eredményeit 
kérni vagy megkapni az utasnyilvántartó 
hatóságtól.

1. A szükségesség és arányosság elvének 
tiszteletben tartása mellett, valamennyi
tagállam elfogadja azon illetékes hatóságok 
listáját, amelyek jogosultak az információ 
további elemzése vagy a szükséges lépések 
megtétele céljából, a terrorista 
bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása 
érdekében PNR-adatokat vagy a 
PNR-adatok feldolgozásának eredményeit 
kérni vagy megkapni az utasnyilvántartó 
hatóságtól.

Or. ro
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Módosítás 289
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Valamennyi tagállam elfogadja azon 
illetékes hatóságok listáját, amelyek 
jogosultak az információ további elemzése 
vagy a szükséges lépések megtétele 
céljából, a terrorista bűncselekmények és 
súlyos bűncselekmények megelőzése, 
felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás 
alá vonása érdekében PNR-adatokat vagy a 
PNR-adatok feldolgozásának eredményeit 
kérni vagy megkapni az utasnyilvántartó 
hatóságtól.

1. Valamennyi tagállam elfogadja azon 
illetékes hatóságok listáját, amelyek 
jogosultak az információ további elemzése 
vagy a szükséges lépések megtétele 
céljából, a terrorista bűncselekmények és 
súlyos nemzetközi bűncselekmények 
megelőzése, felderítése, kivizsgálása és 
büntetőeljárás alá vonása érdekében 
PNR-adatokat vagy a PNR-adatok 
feldolgozásának eredményeit kérni vagy 
megkapni az utasnyilvántartó hatóságtól.

Or. en

Módosítás 290
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az illetékes hatóságok a terrorista 
bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása 
terén illetékességgel rendelkező hatóságok.

2. Az illetékes hatóságok a terrorista 
bűncselekmények és súlyos nemzetközi 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása 
terén illetékességgel rendelkező hatóságok.

Or. en

Módosítás 291
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés



AM\897635HU.doc 57/175 PE486.159v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az illetékes hatóságok a terrorista 
bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása 
terén illetékességgel rendelkező hatóságok.

2. Az illetékes hatóságok a terrorista 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása 
terén illetékességgel rendelkező hatóságok.

Or. en

Módosítás 292
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az illetékes hatóságok a terrorista 
bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása 
terén illetékességgel rendelkező hatóságok.

2. Az illetékes hatóságok a terrorista 
bűncselekmények és súlyos nemzetközi 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása 
terén illetékességgel rendelkező hatóságok.

Or. en

Módosítás 293
Manfred Weber

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Legkésőbb ezen irányelv hatályba 
lépését követő tizenkét hónapon belül 
valamennyi tagállam benyújtja illetékes 
hatóságait felsoroló listáját a Bizottságnak; 
a tagállam jogosult nyilatkozatát bármikor 
aktualizálni. A Bizottság ezt a tájékoztatást 
és annak minden módosítását közzéteszi az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(3) Legkésőbb ezen irányelv hatályba 
lépését követő tizenkét hónapon belül, 
illetve az utas-nyilvántartási adatállomány 
ezen irányelvben meghatározott célokra 
történő első felhasználását követő tizenkét 
hónapon belül valamennyi tagállam 
benyújtja illetékes hatóságait felsoroló 
listáját a Bizottságnak; a tagállam jogosult 
nyilatkozatát bármikor aktualizálni. A 
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Bizottság ezt a tájékoztatást és annak 
minden módosítását közzéteszi az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában.

Or. de

Módosítás 294
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az utasoknak az utasnyilvántartó 
hatósághoz érkező PNR-adatait vagy a 
PNR-adatok feldolgozásának az 
eredményét, kizárólag a terrorista 
bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
nyomozása és megbüntetése érdekében, a 
tagállamok illetékes hatóságai további 
feldolgozás alá vonhatják.

4. Az utasoknak az utasnyilvántartó 
hatósághoz érkező PNR-adatait vagy a 
PNR-adatok feldolgozásának az 
eredményét, kizárólag a terrorista 
bűncselekmények és súlyos nemzetközi 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
nyomozása és megbüntetése érdekében, a 
tagállamok illetékes hatóságai további 
feldolgozás alá vonhatják.

Or. en

Módosítás 295
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az utasoknak az utasnyilvántartó 
hatósághoz érkező PNR-adatait vagy a 
PNR-adatok feldolgozásának az 
eredményét, kizárólag a terrorista 
bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
nyomozása és megbüntetése érdekében, a 
tagállamok illetékes hatóságai további 
feldolgozás alá vonhatják.

4. Az utasoknak az utasnyilvántartó 
hatósághoz érkező PNR-adatait vagy a 
PNR-adatok feldolgozásának az 
eredményét, kizárólag a terrorista 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
nyomozása és megbüntetése érdekében, a 
tagállamok illetékes hatóságai további 
feldolgozás alá vonhatják.
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Or. en

Módosítás 296
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az utasoknak az utasnyilvántartó 
hatósághoz érkező PNR-adatait vagy a 
PNR-adatok feldolgozásának az 
eredményét, kizárólag a terrorista 
bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
nyomozása és megbüntetése érdekében, a 
tagállamok illetékes hatóságai további 
feldolgozás alá vonhatják.

4. Az utasoknak az utasnyilvántartó 
hatósághoz érkező PNR-adatait vagy a 
PNR-adatok feldolgozásának az 
eredményét, kizárólag a terrorista 
bűncselekmények és súlyos nemzetközi 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
nyomozása és megbüntetése érdekében, a 
tagállamok illetékes hatóságai további 
feldolgozás alá vonhatják.

Or. en

Módosítás 297
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A (4) bekezdés nem érinti a nemzeti 
bűnüldözés és igazságszolgáltatás 
hatáskörét, amennyiben más 
bűncselekményeket vagy azokra utaló 
jeleket tárnak fel a fenti adatfeldolgozás 
eredményeként indult bűnüldözési 
cselekmények során.

törölve

Or. en

Módosítás 298
Sophia in 't Veld
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Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Az illetékes hatóságok nem hozhatnak 
egy személyre nézve hátrányos joghatással 
járó vagy őt súlyosan érintő döntést 
pusztán a PNR-adatok automatikus 
feldolgozása eredményeként. Az ilyen 
döntés nem alapulhat a személy faji vagy 
etnikai származásán, vallási vagy 
világnézeti meggyőződésén, politikai 
véleményén, szakszervezeti tagságán, 
egészségi állapotán vagy szexuális életén.

6. Az illetékes hatóságok nem hozhatnak 
egy személyre nézve hátrányos joghatással 
járó vagy őt súlyosan érintő döntést 
pusztán a PNR-adatok automatikus 
feldolgozása eredményeként. Az ilyen 
döntés nem hozható meg a személy neme, 
faja, bőrszíne, etnikai vagy társadalmi 
származása, genetikai tulajdonságai, 
nyelve, vallási vagy világnézeti 
meggyőződése, politikai véleménye, 
szakszervezeti tagsága, egy nemzeti 
kisebbséghez való tartozása, vagyona, 
fogyatékossága, életkora, egészségi 
állapota vagy szexuális beállítottsága 
alapján, amint azt az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának 21. cikke 
megállapítja.

Or. en

Módosítás 299
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Az illetékes hatóságok nem hozhatnak 
egy személyre nézve hátrányos joghatással 
járó vagy őt súlyosan érintő döntést 
pusztán a PNR-adatok automatikus 
feldolgozása eredményeként. Az ilyen 
döntés nem alapulhat a személy faji vagy 
etnikai származásán, vallási vagy 
világnézeti meggyőződésén, politikai 
véleményén, szakszervezeti tagságán, 
egészségi állapotán vagy szexuális életén.

6. Az illetékes hatóságok nem hozhatnak 
egy személyre nézve hátrányos joghatással 
járó vagy őt súlyosan érintő döntést 
pusztán a PNR-adatok automatikus 
feldolgozása, előre meghatározott 
kritériumok alapján történő feldolgozása 
vagy a profilozás bármilyen egyéb 
formájának eredményeként. Az ilyen 
döntés nem alapulhat a személy faji vagy 
etnikai származásán, vallási vagy 
világnézeti meggyőződésén, politikai 
véleményén, szakszervezeti tagságán, 
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egészségi állapotán vagy szexuális életén.

Or. en

Módosítás 300
Tanja Fajon

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Az illetékes hatóságok nem hozhatnak 
egy személyre nézve hátrányos joghatással 
járó vagy őt súlyosan érintő döntést 
pusztán a PNR-adatok automatikus 
feldolgozása eredményeként. Az ilyen 
döntés nem alapulhat a személy faji vagy 
etnikai származásán, vallási vagy 
világnézeti meggyőződésén, politikai 
véleményén, szakszervezeti tagságán, 
egészségi állapotán vagy szexuális életén.

6. Az illetékes hatóságok nem hozhatnak 
egy személyre nézve hátrányos joghatással 
járó vagy őt súlyosan érintő döntést 
pusztán a PNR-adatok automatikus 
feldolgozása eredményeként. Az ilyen 
döntés nem alapulhat a személy faji vagy 
etnikai származásán, vallási 
meggyőződésén, politikai véleményén, 
szakszervezeti tagságán, egészségi 
állapotán vagy szexuális életén.

Or. en

Módosítás 301
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6 cikk törölve
A légi fuvarozók kötelezettségei

1. A tagállamok elfogadják az annak 
biztosításához szükséges intézkedéseket, 
hogy a légi fuvarozók továbbítsák 
(„PUSH” módszerrel) a 2. cikk c) 
pontjában meghatározott és a 
mellékletben megjelölt PNR-adatokat –
amennyiben ezeket az adatokat már 
összegyűjtötték – a nemzetközi légi járat 
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indulási vagy érkezési helye szerinti 
tagállam utasnyilvántartó nemzeti 
hatóságának adatbázisába. Amennyiben a 
légi járat utashelyeit egy vagy több légi 
fuvarozó közösen értékesíti, a légi járatot 
üzemeltető légi fuvarozó köteles a járaton 
utazó összes utas PNR-adatait továbbítani. 
Ha egy légi járatnak egy vagy több 
közbeeső leszállóhelye van a tagállamok 
repülőterein, akkor a légi fuvarozók 
továbbítják a PNR-adatokat valamennyi 
érintett tagállam utasnyilvántartó 
hatóságainak.
2. A légi fuvarozók a PNR-adatokat 
elektronikus úton, a 13. és 14. cikk 
szerinti eljárással összhangban 
elfogadandó közös protokollok és 
támogatott adatformátumok 
használatával, technikai hiba esetén 
bármely más megfelelő módon, az 
adatvédelem megfelelő szintjét biztosítva 
továbbítják:
(a) 24–48 órával a légi járat tervezett 
indulási időpontját megelőzően; valamint
(b) közvetlenül a beszállás lezárását 
követően, vagyis amikor az utasok 
beszálltak a felszállásra készülő 
repülőgépre, és további utasok beszállása 
már nem lehetséges.
3. A tagállamok engedélyezhetik a légi 
fuvarozók számára, hogy a (2) bekezdés b) 
pontjában meghatározott adattovábbítást 
a (2) bekezdés a) pontjában említett 
adatátvitel aktualizálására korlátozzák.
4. Eseti alapon, és amennyiben az 
utasnyilvántartó hatóság a nemzeti 
jogszabályokkal összhangban ezt kéri, a 
légi fuvarozók kötelesek a PNR-adatok 
továbbítására, ha az azokhoz a (2) 
bekezdés a) pontjában említett időpontnál 
korábban történő hozzáférés a terrorista 
bűncselekményekkel vagy súlyos 
bűncselekményekkel kapcsolatos egyedi és 
tényleges fenyegetésre adandó válaszhoz 
szükséges.
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Or. en

Módosítás 302
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok elfogadják az annak 
biztosításához szükséges intézkedéseket, 
hogy a légi fuvarozók továbbítsák 
(„PUSH” módszerrel) a 2. cikk c) 
pontjában meghatározott és a mellékletben 
megjelölt PNR-adatokat – amennyiben 
ezeket az adatokat már összegyűjtötték – a 
nemzetközi légi járat indulási vagy 
érkezési helye szerinti tagállam 
utasnyilvántartó nemzeti hatóságának 
adatbázisába. Amennyiben a légi járat 
utashelyeit egy vagy több légi fuvarozó 
közösen értékesíti, a légi járatot üzemeltető 
légi fuvarozó köteles a járaton utazó összes 
utas PNR-adatait továbbítani. Ha egy légi 
járatnak egy vagy több közbeeső 
leszállóhelye van a tagállamok 
repülőterein, akkor a légi fuvarozók 
továbbítják a PNR-adatokat valamennyi 
érintett tagállam utasnyilvántartó 
hatóságainak.

1. A tagállamok elfogadják az annak 
biztosításához szükséges intézkedéseket, 
hogy a légi fuvarozók továbbítsák 
(„PUSH” módszerrel) a 2. cikk c) 
pontjában meghatározott és a mellékletben 
megjelölt PNR-adatokat – amennyiben 
ezeket az adatokat szokásos üzleti 
tevékenységük keretében már 
összegyűjtötték – a nemzetközi légi járat 
indulási vagy érkezési helye szerinti 
tagállam utasnyilvántartó nemzeti 
hatóságának adatbázisába. Amennyiben a 
légi járat utashelyeit egy vagy több légi 
fuvarozó közösen értékesíti, a légi járatot 
üzemeltető légi fuvarozó köteles a járaton 
utazó összes utas PNR-adatait továbbítani. 
Ha egy légi járatnak egy vagy több 
közbeeső leszállóhelye van a tagállamok 
repülőterein, akkor a légi fuvarozók 
továbbítják a PNR-adatokat valamennyi 
érintett tagállam utasnyilvántartó 
hatóságainak.

Or. en

Módosítás 303
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok elfogadják az annak 1. A tagállamok elfogadják az annak 
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biztosításához szükséges intézkedéseket, 
hogy a légi fuvarozók továbbítsák 
(„PUSH” módszerrel) a 2. cikk c) 
pontjában meghatározott és a mellékletben 
megjelölt PNR-adatokat – amennyiben 
ezeket az adatokat már összegyűjtötték – a 
nemzetközi légi járat indulási vagy 
érkezési helye szerinti tagállam 
utasnyilvántartó nemzeti hatóságának 
adatbázisába. Amennyiben a légi járat 
utashelyeit egy vagy több légi fuvarozó 
közösen értékesíti, a légi járatot üzemeltető 
légi fuvarozó köteles a járaton utazó összes 
utas PNR-adatait továbbítani. Ha egy légi 
járatnak egy vagy több közbeeső 
leszállóhelye van a tagállamok 
repülőterein, akkor a légi fuvarozók 
továbbítják a PNR-adatokat valamennyi 
érintett tagállam utasnyilvántartó 
hatóságainak.

biztosításához szükséges intézkedéseket, 
hogy a légi fuvarozók továbbítsák 
(„PUSH” módszerrel) a 2. cikk c) 
pontjában meghatározott és a mellékletben 
megjelölt PNR-adatokat – amennyiben 
ezeket az adatokat már összegyűjtötték – a 
nemzetközi légi járat indulási vagy 
érkezési helye szerinti tagállam 
utasnyilvántartó nemzeti hatóságának 
adatbázisába. Amennyiben a légi járat 
utashelyeit egy vagy több légi fuvarozó 
közösen értékesíti, a légi járatot üzemeltető 
légi fuvarozó köteles a járaton utazó összes 
utas PNR-adatait továbbítani. Ha egy légi 
járatnak egy vagy több közbeeső 
leszállóhelye van a tagállamok 
repülőterein, akkor a légi fuvarozók 
továbbítják a PNR-adatokat valamennyi 
érintett tagállam utasnyilvántartó 
hatóságainak. Nem adható át semmilyen 
adat, ami elárulná a személy nemét, 
életkorát, faját, társadalmi vagy etnikai 
származását, vallási vagy világnézeti 
meggyőződését, politikai véleményét, 
szakszervezeti tagságát, egészségi 
állapotát vagy szexuális életét.

Or. en

Indokolás

Sokkal biztonságosabb a fuvarozókat csak bizonyos adatok továbbítására kötelezni, mint a 
nemzeti utasnyilvántartó hatóságokkal töröltetni azokat.

Módosítás 304
Axel Voss

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok elfogadják az annak 
biztosításához szükséges intézkedéseket, 
hogy a légi fuvarozók továbbítsák 
(„PUSH” módszerrel) a 2. cikk c) 

(1) A tagállamok elfogadják az annak 
biztosításához szükséges intézkedéseket, 
hogy a légi fuvarozók továbbítsák 
(„PUSH” módszerrel) a 2. cikk c) 
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pontjában meghatározott és a mellékletben 
megjelölt PNR-adatokat – amennyiben 
ezeket az adatokat már összegyűjtötték – a 
nemzetközi légi járat indulási vagy 
érkezési helye szerinti tagállam 
utasnyilvántartó nemzeti hatóságának 
adatbázisába. Amennyiben a légi járat 
utashelyeit egy vagy több légi fuvarozó 
közösen értékesíti, a légi járatot üzemeltető 
légi fuvarozó köteles a járaton utazó összes 
utas PNR-adatait továbbítani. Ha egy légi 
járatnak egy vagy több közbeeső 
leszállóhelye van a tagállamok 
repülőterein, akkor a légi fuvarozók 
továbbítják a PNR-adatokat valamennyi 
érintett tagállam utasnyilvántartó 
hatóságainak.

pontjában meghatározott és a mellékletben 
megjelölt PNR-adatokat – amennyiben 
ezeket az adatokat már összegyűjtötték –
az utasnyilvántartó hatóság adatbázisába. 
Amennyiben a légi járat utashelyeit egy 
vagy több légi fuvarozó közösen értékesíti, 
a légi járatot üzemeltető légi fuvarozó 
köteles a járaton utazó összes utas 
PNR-adatait továbbítani.

Or. de

Módosítás 305
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok elfogadják az annak 
biztosításához szükséges intézkedéseket, 
hogy a légi fuvarozók továbbítsák 
(„PUSH” módszerrel) a 2. cikk c) 
pontjában meghatározott és a mellékletben 
megjelölt PNR-adatokat – amennyiben 
ezeket az adatokat már összegyűjtötték – a 
nemzetközi légi járat indulási vagy 
érkezési helye szerinti tagállam 
utasnyilvántartó nemzeti hatóságának 
adatbázisába. Amennyiben a légi járat 
utashelyeit egy vagy több légi fuvarozó 
közösen értékesíti, a légi járatot üzemeltető 
légi fuvarozó köteles a járaton utazó összes 
utas PNR-adatait továbbítani. Ha egy légi 
járatnak egy vagy több közbeeső 
leszállóhelye van a tagállamok 
repülőterein, akkor a légi fuvarozók 

1. A tagállamok elfogadják az annak 
biztosításához szükséges intézkedéseket, 
hogy az utasaiktól már PNR-adatokat 
gyűjtő légi fuvarozók továbbítsák 
(„PUSH” módszerrel) a 2. cikk c) 
pontjában meghatározott és a mellékletben 
megjelölt PNR-adatokat – amennyiben 
ezeket az adatokat szokásos üzleti 
tevékenységük keretében összegyűjtötték –
a nemzetközi légi járat indulási vagy 
érkezési helye szerinti tagállam 
utasnyilvántartó nemzeti hatóságának 
adatbázisába. Amennyiben a légi járat 
utashelyeit egy vagy több légi fuvarozó 
közösen értékesíti, a légi járatot üzemeltető 
légi fuvarozó köteles a járaton utazó összes 
utas PNR-adatait továbbítani. Ha egy légi 
járatnak egy vagy több közbeeső 



PE486.159v01-00 66/175 AM\897635HU.doc

HU

továbbítják a PNR-adatokat valamennyi
érintett tagállam utasnyilvántartó 
hatóságainak.

leszállóhelye van a tagállamok 
repülőterein, akkor a légi fuvarozók a 
PNR-adatokat kizárólag a célállomás 
szerinti tagállam utasnyilvántartó 
hatóságának továbbítják.

Or. en

Módosítás 306
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok elfogadják az annak 
biztosításához szükséges intézkedéseket, 
hogy a légi fuvarozók továbbítsák 
(„PUSH” módszerrel) a 2. cikk c) 
pontjában meghatározott és a mellékletben 
megjelölt PNR-adatokat – amennyiben 
ezeket az adatokat már összegyűjtötték – a 
nemzetközi légi járat indulási vagy 
érkezési helye szerinti tagállam 
utasnyilvántartó nemzeti hatóságának 
adatbázisába. Amennyiben a légi járat 
utashelyeit egy vagy több légi fuvarozó 
közösen értékesíti, a légi járatot üzemeltető 
légi fuvarozó köteles a járaton utazó összes 
utas PNR-adatait továbbítani. Ha egy légi 
járatnak egy vagy több közbeeső 
leszállóhelye van a tagállamok 
repülőterein, akkor a légi fuvarozók 
továbbítják a PNR-adatokat valamennyi
érintett tagállam utasnyilvántartó 
hatóságainak.

1. A tagállamok elfogadják az annak 
biztosításához szükséges intézkedéseket, 
hogy az utasaikról már PNR-adatokat 
gyűjtő légi fuvarozók továbbítsák 
(„PUSH” módszerrel) a 2. cikk c) 
pontjában meghatározott és a mellékletben 
megjelölt PNR-adatokat – amennyiben 
ezeket az adatokat szokásos üzleti 
tevékenységük keretében összegyűjtötték –
a nemzetközi légi járat indulási vagy 
érkezési helye szerinti tagállam 
utasnyilvántartó nemzeti hatóságának 
adatbázisába. Amennyiben a légi járat 
utashelyeit egy vagy több légi fuvarozó 
közösen értékesíti, a légi járatot üzemeltető 
légi fuvarozó köteles a járaton utazó összes 
utas PNR-adatait továbbítani. Ha egy légi 
járatnak egy vagy több közbeeső 
leszállóhelye van a tagállamok 
repülőterein, akkor a légi fuvarozók a 
PNR-adatokat kizárólag a célállomás 
szerinti tagállam utasnyilvántartó 
hatóságának továbbítják.

Or. en

Módosítás 307
Véronique Mathieu
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok elfogadják az annak 
biztosításához szükséges intézkedéseket, 
hogy a légi fuvarozók továbbítsák 
(„PUSH” módszerrel) a 2. cikk c) 
pontjában meghatározott és a mellékletben 
megjelölt PNR-adatokat – amennyiben 
ezeket az adatokat már összegyűjtötték – a
nemzetközi légi járat indulási vagy érkezési 
helye szerinti tagállam utasnyilvántartó 
nemzeti hatóságának adatbázisába.
Amennyiben a légi járat utashelyeit egy 
vagy több légi fuvarozó közösen értékesíti, 
a légi járatot üzemeltető légi fuvarozó 
köteles a járaton utazó összes utas 
PNR-adatait továbbítani. Ha egy légi 
járatnak egy vagy több közbeeső 
leszállóhelye van a tagállamok 
repülőterein, akkor a légi fuvarozók 
továbbítják a PNR-adatokat valamennyi 
érintett tagállam utasnyilvántartó 
hatóságainak.

1. A tagállamok elfogadják az annak 
biztosításához szükséges intézkedéseket, 
hogy a légi fuvarozók továbbítsák 
(„PUSH” módszerrel) a 2. cikk c) 
pontjában meghatározott és a mellékletben 
megjelölt PNR-adatokat – amennyiben 
ezeket az adatokat már összegyűjtötték –
az Unión belüli vagy kívüli légi járat 
indulási vagy érkezési helye szerinti 
tagállam utasnyilvántartó nemzeti 
hatóságának adatbázisába.

Or. fr

Indokolás

E módosítás az irányelvnek az Unión belüli összes légi járatra való kiterjesztésének 
következménye. Az Unión belüli és kívüli légi járatok megfogalmazás megfelelőbb, mint a 
Schengeni határ-ellenőrzési kódexből átvett nemzetközi / belső légi járatok kifejezés, amelyet 
nem igazítottak egy, az Európai Unió teljes területén alkalmazandó irányelvhez.

Módosítás 308
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1 a. A tagállamok nem követelik meg a 
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légi fuvarozóktól semmilyen olyan 
PNR-adat gyűjtését, amelyet egyébként 
már ne gyűjtenének. A légi fuvarozók a 2. 
cikk c) pontjában meghatározottakon és a 
mellékletben részletezetteken kívül 
semmilyen PNR-adatot nem továbbítanak. 
A légi fuvarozók nem felelnek az utasok 
által szolgáltatott adatok pontosságáért és 
teljességéért, kivéve, ha ésszerű módon 
nem gondoskodtak arról, hogy az 
utasoktól gyűjtött adatok pontosak és 
helyesek legyenek. 

Or. en

Módosítás 309
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1 a. A tagállamok nem követelik meg a 
légi fuvarozóktól semmilyen olyan 
PNR-adat gyűjtését, amelyet egyébként 
már ne gyűjtenének. A légi fuvarozók a 2. 
cikk c) pontjában meghatározottakon és a 
mellékletben részletezetteken kívül 
semmilyen PNR-adatot nem továbbítanak. 
A légi fuvarozók minden ésszerű 
óvintézkedést megtesznek annak 
biztosítására, hogy az utasoktól gyűjtött 
adatok pontosak és helyesek legyenek; 
amennyiben megállapítást nyer, hogy nem 
ez a helyzet, a légi fuvarozó felelősségre 
vonható.

Or. en

Módosítás 310
Véronique Mathieu
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1 a. Amennyiben a légi járat utashelyeit 
egy vagy több légi fuvarozó közösen 
értékesíti, valamennyi utas légi járatát 
üzemeltető légi fuvarozó köteles a járaton 
utazó összes utas PNR-adatait továbbítani. 
Ha egy Unión kívüli közösségi légi 
járatnak egy vagy több közbeeső 
leszállóhelye van különböző tagállamok 
repülőterein, akkor a fuvarozók 
továbbítják minden utas PNR-adatait 
valamennyi érintett tagállam 
utasnyilvántartó hatóságának. Ugyanilyen 
módon járnak el, amennyiben egy Unión 
belüli légi járatnak egy vagy több 
közbeeső leszállóhelye van különböző 
tagállamok repülőterein.

Or. fr

Indokolás

E módosításnak köszönhetően pontosíthatók a PNR-adatok továbbításának szabályai több 
fuvarozó esetén, illetve ha a járatnak közbeeső leszállóhelye van.

Módosítás 311
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A légi fuvarozók a PNR-adatokat 
elektronikus úton, a 13. és 14. cikk szerinti 
eljárással összhangban elfogadandó közös 
protokollok és támogatott adatformátumok 
használatával, technikai hiba esetén 
bármely más megfelelő módon, az 
adatvédelem megfelelő szintjét biztosítva 
továbbítják:

2. A légi fuvarozók a PNR-adatokat 
elektronikus úton, a 13. és 14. cikk szerinti 
eljárással összhangban elfogadandó közös 
protokollok és támogatott adatformátumok 
használatával, a légi fuvarozók technikai 
hibája esetén bármely más megfelelő 
módon, az adatvédelem megfelelő szintjét 
biztosítva továbbítják:
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Or. en

Módosítás 312
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A légi fuvarozók a PNR-adatokat 
elektronikus úton, a 13. és 14. cikk szerinti 
eljárással összhangban elfogadandó közös 
protokollok és támogatott adatformátumok 
használatával, technikai hiba esetén 
bármely más megfelelő módon, az 
adatvédelem megfelelő szintjét biztosítva 
továbbítják:

2. A légi fuvarozók a PNR-adatokat 
biztonságos elektronikus úton, a 13. és 14. 
cikk szerinti eljárással összhangban 
elfogadandó közös protokollok és 
támogatott adatformátumok használatával, 
technikai hiba esetén bármely más 
megfelelő módon, az adatvédelem 
megfelelő szintjét biztosítva továbbítják:

Or. ro

Módosítás 313
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A légi fuvarozók a PNR-adatokat 
elektronikus úton, a 13. és 14. cikk szerinti 
eljárással összhangban elfogadandó közös 
protokollok és támogatott adatformátumok 
használatával, technikai hiba esetén 
bármely más megfelelő módon, az 
adatvédelem megfelelő szintjét biztosítva 
továbbítják:

2. A légi fuvarozók a PNR-adatokat 
elektronikus úton, a 13. és 14. cikk szerinti 
eljárással összhangban elfogadandó közös 
protokollok és támogatott adatformátumok 
használatával, a légi fuvarozók technikai 
hibája esetén bármely más megfelelő 
módon, az adatvédelem megfelelő szintjét 
biztosítva továbbítják:

Or. en

Módosítás 314
Véronique Mathieu
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A légi fuvarozók a PNR-adatokat 
elektronikus úton, a 13. és 14. cikk szerinti 
eljárással összhangban elfogadandó közös 
protokollok és támogatott adatformátumok 
használatával, technikai hiba esetén 
bármely más megfelelő módon, az 
adatvédelem megfelelő szintjét biztosítva 
továbbítják:

2. A légi fuvarozók a PNR-adatokat 
elektronikus úton, a 13. és 14. cikk szerinti 
eljárással összhangban elfogadandó közös 
protokollok és támogatott adatformátumok 
használatával, technikai hiba esetén 
bármely más megfelelő módon, az 
adatvédelem megfelelő szintjét biztosítva, 
az ICAO iránymutatásainak figyelembe 
vétele mellett továbbítják:

Or. fr

Indokolás

A nemzetközi normákkal való bizonyos mértékű koherencia biztosítása érdekében pontosítani 
kell, hogy a használandó protokollok és formátumok figyelembe veszik a nemzetközileg 
elismert ajánlásokat.

Módosítás 315
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A légi fuvarozók a PNR-adatokat 
elektronikus úton, a 13. és 14. cikk szerinti 
eljárással összhangban elfogadandó közös 
protokollok és támogatott adatformátumok 
használatával, technikai hiba esetén 
bármely más megfelelő módon, az 
adatvédelem megfelelő szintjét biztosítva 
továbbítják:

2. A légi fuvarozók a célzott nemzetközi 
járatok PNR-adatait elektronikus úton, a 
13. és 14. cikk szerinti eljárással 
összhangban elfogadandó közös 
protokollok és támogatott adatformátumok 
használatával, technikai hiba esetén 
bármely más megfelelő módon, az 
adatvédelem megfelelő szintjét biztosítva 
továbbítják:

Or. en
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Módosítás 316
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) 24–48 órával a légi járat tervezett 
indulási időpontját megelőzően;

(a) egyszer 24–48 órával a légi járat 
tervezett indulási időpontját megelőzően;

Or. en

Módosítás 317
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) közvetlenül a beszállás lezárását 
követően, vagyis amikor az utasok 
beszálltak a felszállásra készülő 
repülőgépre, és további utasok beszállása 
már nem lehetséges.

(b) egyszer közvetlenül a beszállás 
lezárását követően, vagyis amikor az 
utasok beszálltak a felszállásra készülő 
repülőgépre, és további utasok beszállása 
már nem lehetséges.

Or. en

Módosítás 318
Tanja Fajon

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a járat vis maior és az utazás törlése 
miatt nem száll fel, az utasnyilvántartó 
hatósághoz továbbított PNR-adatokat 
azonnal törölni kell.

Or. en



AM\897635HU.doc 73/175 PE486.159v01-00

HU

Módosítás 319
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok engedélyezhetik a légi 
fuvarozók számára, hogy a (2) bekezdés b) 
pontjában meghatározott adattovábbítást a 
(2) bekezdés a) pontjában említett 
adatátvitel aktualizálására korlátozzák.

3. A tagállamok engedélyezik a légi 
fuvarozók számára, hogy a (2) bekezdés b) 
pontjában meghatározott adattovábbítást a 
(2) bekezdés a) pontjában említett 
adatátvitel aktualizálására korlátozzák.

Or. en

Módosítás 320
Axel Voss

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok engedélyezhetik a légi 
fuvarozók számára, hogy a (2) bekezdés b) 
pontjában meghatározott adattovábbítást a 
(2) bekezdés a) pontjában említett 
adatátvitel aktualizálására korlátozzák.

(3) Az utasnyilvántartó hatóság 
engedélyezheti a légi fuvarozók számára, 
hogy a (2) bekezdés b) pontjában 
meghatározott adattovábbítást a (2) 
bekezdés a) pontjában említett adatátvitel 
aktualizálására korlátozzák.

Or. de

Módosítás 321
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok engedélyezhetik a légi 3. A tagállamok engedélyezik a légi 
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fuvarozók számára, hogy a (2) bekezdés b) 
pontjában meghatározott adattovábbítást a 
(2) bekezdés a) pontjában említett 
adatátvitel aktualizálására korlátozzák.

fuvarozók számára, hogy a (2) bekezdés b) 
pontjában meghatározott adattovábbítást a 
(2) bekezdés a) pontjában említett 
adatátvitel aktualizálására korlátozzák.

Or. en

Módosítás 322
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Eseti alapon, és amennyiben az 
utasnyilvántartó hatóság a nemzeti 
jogszabályokkal összhangban ezt kéri, a 
légi fuvarozók kötelesek a PNR-adatok 
továbbítására, ha az azokhoz a (2) 
bekezdés a) pontjában említett időpontnál 
korábban történő hozzáférés a terrorista 
bűncselekményekkel vagy súlyos 
bűncselekményekkel kapcsolatos egyedi és 
tényleges fenyegetésre adandó válaszhoz 
szükséges.

4. Eseti alapon, és amennyiben az 
utasnyilvántartó hatóság a nemzeti 
jogszabályokkal összhangban és előzetes 
bírósági felhatalmazás függvényében ezt 
kéri, a légi fuvarozók kötelesek a 
PNR-adatok továbbítására, ha az azokhoz a 
(2) bekezdés a) pontjában említett 
időpontnál korábban történő hozzáférés a 
terrorista bűncselekményekkel vagy súlyos 
nemzetközi bűncselekményekkel 
kapcsolatos egyedi, tényleges és közvetlen 
fenyegetésre adandó válaszhoz szükséges.

Or. en

Módosítás 323
Axel Voss

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Eseti alapon, és amennyiben az 
utasnyilvántartó hatóság a nemzeti 
jogszabályokkal összhangban ezt kéri, a 
légi fuvarozók kötelesek a PNR-adatok 
továbbítására, ha az azokhoz a (2) 
bekezdés a) pontjában említett időpontnál 

(4) Eseti alapon, és amennyiben valamely 
tagállam illetékes hatósága a nemzeti 
jogszabályokkal összhangban ezt kéri, a 
légi fuvarozók kötelesek a PNR-adatok 
utasnyilvántartó hatóság részére történő 
továbbítására, ha az azokhoz a (2) 



AM\897635HU.doc 75/175 PE486.159v01-00

HU

korábban történő hozzáférés a terrorista 
bűncselekményekkel vagy súlyos 
bűncselekményekkel kapcsolatos egyedi és 
tényleges fenyegetésre adandó válaszhoz 
szükséges.

bekezdés a) pontjában említett időpontnál 
korábban történő hozzáférés a tagállam 
megítélése szerint a terrorista 
bűncselekményekkel vagy súlyos 
bűncselekményekkel kapcsolatos egyedi és 
tényleges fenyegetésre adandó válaszhoz 
szükséges.

Or. de

Módosítás 324
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Eseti alapon, és amennyiben az 
utasnyilvántartó hatóság a nemzeti 
jogszabályokkal összhangban ezt kéri, a 
légi fuvarozók kötelesek a PNR-adatok 
továbbítására, ha az azokhoz a (2) 
bekezdés a) pontjában említett időpontnál 
korábban történő hozzáférés a terrorista 
bűncselekményekkel vagy súlyos 
bűncselekményekkel kapcsolatos egyedi és 
tényleges fenyegetésre adandó válaszhoz 
szükséges.

4. Eseti alapon, és amennyiben az 
utasnyilvántartó hatóság a nemzeti 
jogszabályokkal összhangban ezt kéri, a 
légi fuvarozók kötelesek a PNR-adatok 
továbbítására, ha az azokhoz a (2) 
bekezdés a) pontjában említett időpontnál 
korábban történő hozzáférés a terrorista 
bűncselekményekkel vagy súlyos 
nemzetközi bűncselekményekkel 
kapcsolatos egyedi és tényleges 
fenyegetésre adandó válaszhoz szükséges.
(Ez a módosítás a szöveg egészére 
vonatkozik.)

Or. en

Módosítás 325
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Eseti alapon, és amennyiben az 
utasnyilvántartó hatóság a nemzeti 

4. Eseti alapon, és amennyiben az 
utasnyilvántartó hatóság a nemzeti 
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jogszabályokkal összhangban ezt kéri, a 
légi fuvarozók kötelesek a PNR-adatok 
továbbítására, ha az azokhoz a (2) 
bekezdés a) pontjában említett időpontnál 
korábban történő hozzáférés a terrorista 
bűncselekményekkel vagy súlyos 
bűncselekményekkel kapcsolatos egyedi és 
tényleges fenyegetésre adandó válaszhoz 
szükséges.

jogszabályokkal összhangban ezt kéri, a 
légi fuvarozók kötelesek a PNR-adatok 
továbbítására, ha az azokhoz a (2) 
bekezdés a) pontjában említett időpontnál 
korábban történő hozzáférés a terrorista 
bűncselekményekkel kapcsolatos egyedi és 
tényleges fenyegetésre adandó válaszhoz 
szükséges.

Or. en

Módosítás 326
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Eseti alapon, és amennyiben az 
utasnyilvántartó hatóság a nemzeti 
jogszabályokkal összhangban ezt kéri, a 
légi fuvarozók kötelesek a PNR-adatok 
továbbítására, ha az azokhoz a (2) 
bekezdés a) pontjában említett időpontnál 
korábban történő hozzáférés a terrorista 
bűncselekményekkel vagy súlyos 
bűncselekményekkel kapcsolatos egyedi és 
tényleges fenyegetésre adandó válaszhoz 
szükséges.

4. Eseti alapon, és amennyiben az 
utasnyilvántartó hatóság a nemzeti 
jogszabályokkal összhangban ezt kéri, a 
légi fuvarozók kötelesek a PNR-adatok 
továbbítására, ha az azokhoz a (2) 
bekezdés a) pontjában említett időpontnál 
korábban történő hozzáférés a terrorista 
bűncselekményekkel vagy súlyos 
nemzetközi bűncselekményekkel 
kapcsolatos egyedi és tényleges 
fenyegetésre adandó válaszhoz szükséges.

Or. en

Módosítás 327
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7 cikk törölve
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Információcsere a tagállamok között
1. A tagállamok biztosítják, hogy az 
utasnyilvántartó hatóság által a 4. cikk (2) 
bekezdésének a) és b) pontjával 
összhangban azonosított személyek 
tekintetében a PNR-adatok 
feldolgozásának az eredményét az 
utasnyilvántartó hatóság továbbítsa más 
tagállamok utasnyilvántartó hatóságai 
részére, ha az utasnyilvántartó hatóság ezt 
a terrorista bűncselekmények vagy súlyos 
bűncselekmények megelőzésének, 
nyomozásának, felderítésének és 
üldözésének biztosítása érdekében 
szükségesnek ítéli. Az adatokat fogadó 
tagállam utasnyilvántartó hatósága az 
ilyen PNR-adatokat vagy a PNR-adatok 
feldolgozásának eredményét a saját 
illetékes hatóságaihoz továbbítja.
2. A tagállam utasnyilvántartó hatósága 
jogosult szükség esetén a másik tagállam 
utasnyilvántartó hatóságától a 9. cikk (1) 
bekezdésével összhangban az utóbbi 
adatbázisában tárolt PNR-adatok – és 
szükség esetén a PNR-adatok 
feldolgozásának eredménye –
szolgáltatását kérni. A fenti adatkérés az 
adatelemek bármelyikére vagy ezek 
kombinációjára vonatkozhat, ahogyan azt 
az adatokat kérő utasnyilvántartó hatóság 
az adott egyedi esetben a terrorista 
bűncselekmények vagy súlyos 
bűncselekmények megelőzésének, 
felderítésének, kivizsgálásának és 
büntetőeljárás alá vonásának biztosítása 
érdekében szükségesnek ítéli. Az 
utasnyilvántartó hatóság a kért adatokat a 
lehető leghamarabb átadja, továbbá 
elküldi a PNR-adatok feldolgozásának az 
eredményét is, ha az a 4. cikk (2) 
bekezdésének a) és b) pontjával 
összhangban már elkészült.
3. A tagállam utasnyilvántartó hatósága 
jogosult szükség esetén a másik tagállam 
utasnyilvántartó hatóságától a 9. cikk (2) 
bekezdésével összhangban az utóbbi 
adatbázisában tárolt PNR-adatok – és 
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szükség esetén a PNR-adatok 
feldolgozásának eredménye –
szolgáltatását kérni. Az utasnyilvántartó 
hatóság csak kivételes körülmények között 
– egyedi fenyegetés illetve terrorista 
bűncselekményekkel és súlyos 
bűncselekményekkel kapcsolatos egyedi 
nyomozás vagy bűnüldözés kapcsán –
kérhet egy másik tagállam 
utasnyilvántartó hatóságától hozzáférést 
egyedi PNR-adatokhoz azok teljes 
formájában, rejtett adatok nélkül.
4. Csak azokban az esetekben kérhetik a 
tagállam illetékes hatóságai közvetlenül 
bármely más tagállam utasnyilvántartó 
hatóságától az annak adatbázisában tárolt 
PNR-adatok szolgáltatását a 9. cikk (1) és 
(2) bekezdésével összhangban, 
amennyiben ez a közbiztonságot fenyegető 
közvetlen és súlyos veszély megelőzése 
érdekében szükséges. Az ilyen kérésnek 
egy adott nyomozásra vagy terrorista 
bűncselekmény, illetve súlyos 
bűncselekmény büntetőeljárás alá 
vonására kell vonatkoznia, és a kérést 
indokolással kell ellátni. Az 
utasnyilvántartó hatóságnak az ilyen 
megkeresések megválaszolására 
elsőbbséget kell biztosítania. Minden más 
esetben az illetékes hatóságok a kéréseiket 
a saját tagállamuk utasnyilvántartó 
hatóságán keresztül továbbítják.
5. Kivételesen, amennyiben egy 
terrorcselekménnyel vagy súlyos 
bűncselekménnyel kapcsolatos egyedi és 
tényleges fenyegetésre adandó válaszként 
szükséges az adatokhoz való korai 
hozzáférés, adott tagállam 
utasnyilvántartó hatósága bármikor 
jogosult egy másik tagállam 
utasnyilvántartó hatóságától az utóbbi 
területére érkező vagy onnan felszálló légi 
járatokra vonatkozó PNR-adatokat kérni.
6. Az e cikk alapján történő 
információcsere történhet a nemzetközi 
bűnüldözési együttműködés bármely 
fennálló csatornájának használatával. A 
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megkeresés és az információcsere során a 
használt csatornára irányadó nyelvet kell 
használni. Amikor a tagállamok megteszik 
a 3. cikk (3) bekezdése szerinti 
tájékoztatást, akkor a sürgős esetben 
küldhető megkeresés ügyében illetékes 
kapcsolattartó adatairól is tájékoztatják a 
Bizottságot. A Bizottság értesíti a 
tagállamokat a beérkezett 
tájékoztatásokról.

Or. en

Módosítás 328
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy az 
utasnyilvántartó hatóság által a 4. cikk (2) 
bekezdésének a) és b) pontjával
összhangban azonosított személyek 
tekintetében a PNR-adatok 
feldolgozásának az eredményét az 
utasnyilvántartó hatóság továbbítsa más 
tagállamok utasnyilvántartó hatóságai 
részére, ha az utasnyilvántartó hatóság ezt 
a terrorista bűncselekmények vagy súlyos 
bűncselekmények megelőzésének, 
nyomozásának, felderítésének és 
üldözésének biztosítása érdekében 
szükségesnek ítéli. Az adatokat fogadó 
tagállam utasnyilvántartó hatósága az ilyen 
PNR-adatokat vagy a PNR-adatok 
feldolgozásának eredményét a saját 
illetékes hatóságaihoz továbbítja.

1. A tagállamok biztosítják, hogy az 
utasnyilvántartó hatóság által a 4. cikk (2) 
bekezdésével összhangban azonosított 
személyek tekintetében a PNR-adatok 
feldolgozásának az eredményét az 
utasnyilvántartó hatóság továbbítsa más 
tagállamok utasnyilvántartó hatóságai 
részére, ha az utasnyilvántartó hatóság ezt 
a terrorista bűncselekmények vagy súlyos 
nemzetközi bűncselekmények 
megelőzésének, nyomozásának, 
felderítésének és üldözésének biztosítása 
érdekében szükségesnek ítéli. Az adatokat 
fogadó tagállam utasnyilvántartó hatósága 
az ilyen PNR-adatokat vagy a PNR-adatok 
feldolgozásának eredményét a saját 
illetékes hatóságaihoz továbbítja.

Or. en

Módosítás 329
Axel Voss
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Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az
utasnyilvántartó hatóság által a 4. cikk (2) 
bekezdésének a) és b) pontjával 
összhangban azonosított személyek 
tekintetében a PNR-adatok 
feldolgozásának az eredményét az 
utasnyilvántartó hatóság továbbítsa más
tagállamok utasnyilvántartó hatóságai
részére, ha az utasnyilvántartó hatóság ezt a 
terrorista bűncselekmények vagy súlyos 
bűncselekmények megelőzésének, 
nyomozásának, felderítésének és 
üldözésének biztosítása érdekében 
szükségesnek ítéli. Az adatokat fogadó 
tagállam utasnyilvántartó hatósága az 
ilyen PNR-adatokat vagy a PNR-adatok 
feldolgozásának eredményét a saját 
illetékes hatóságaihoz továbbítja.

(1) Az utasnyilvántartó hatóság által a 4. 
cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjával 
összhangban azonosított személyek 
tekintetében a PNR-adatok 
feldolgozásának az eredményét az 
utasnyilvántartó hatóság továbbítja a 
tagállamok érintett illetékes hatóságai 
részére, ha az utasnyilvántartó hatóság 
megállapítja, hogy ez a terrorista
bűncselekmények vagy súlyos 
bűncselekmények megelőzésének, 
nyomozásának, felderítésének és 
üldözésének biztosítása érdekében 
szükséges.

Or. de

Módosítás 330
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy az 
utasnyilvántartó hatóság által a 4. cikk (2) 
bekezdésének a) és b) pontjával 
összhangban azonosított személyek 
tekintetében a PNR-adatok 
feldolgozásának az eredményét az 
utasnyilvántartó hatóság továbbítsa más 
tagállamok utasnyilvántartó hatóságai 
részére, ha az utasnyilvántartó hatóság ezt 
a terrorista bűncselekmények vagy súlyos 
bűncselekmények megelőzésének, 

1. A tagállamok biztosítják, hogy az 
utasnyilvántartó hatóság által a 4. cikk (2) 
bekezdésének a) és b) pontjával 
összhangban azonosított személyek 
tekintetében a PNR-adatok 
feldolgozásának az eredményét az 
utasnyilvántartó hatóság továbbítsa más 
tagállamok utasnyilvántartó hatóságai 
részére, ha az utasnyilvántartó hatóság ezt 
a terrorista bűncselekmények 
megelőzésének, nyomozásának, 
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nyomozásának, felderítésének és 
üldözésének biztosítása érdekében 
szükségesnek ítéli. Az adatokat fogadó 
tagállam utasnyilvántartó hatósága az ilyen 
PNR-adatokat vagy a PNR-adatok
feldolgozásának eredményét a saját 
illetékes hatóságaihoz továbbítja.

felderítésének és üldözésének biztosítása 
érdekében szükségesnek ítéli. Az adatokat 
fogadó tagállam utasnyilvántartó hatósága 
az ilyen PNR-adatokat vagy a PNR-adatok 
feldolgozásának eredményét a saját 
illetékes hatóságaihoz továbbítja.

Or. en

Módosítás 331
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy az 
utasnyilvántartó hatóság által a 4. cikk (2) 
bekezdésének a) és b) pontjával
összhangban azonosított személyek 
tekintetében a PNR-adatok 
feldolgozásának az eredményét az 
utasnyilvántartó hatóság továbbítsa más 
tagállamok utasnyilvántartó hatóságai 
részére, ha az utasnyilvántartó hatóság ezt 
a terrorista bűncselekmények vagy súlyos 
bűncselekmények megelőzésének, 
nyomozásának, felderítésének és 
üldözésének biztosítása érdekében 
szükségesnek ítéli. Az adatokat fogadó 
tagállam utasnyilvántartó hatósága az ilyen
PNR-adatokat vagy a PNR-adatok 
feldolgozásának eredményét a saját 
illetékes hatóságaihoz továbbítja.

1. A tagállamok biztosítják, hogy az 
utasnyilvántartó hatóság által a 4. cikk (2) 
bekezdésével összhangban azonosított 
személyek tekintetében a PNR-adatok
feldolgozásának az eredményét az 
utasnyilvántartó hatóság továbbítsa más 
tagállamok utasnyilvántartó hatóságai 
részére, ha az utasnyilvántartó hatóság ezt 
a terrorista bűncselekmények vagy súlyos 
nemzetközi bűncselekmények 
megelőzésének, nyomozásának, 
felderítésének és üldözésének biztosítása 
érdekében szükségesnek ítéli. Az ilyen 
adattovábbítás egyedi esetben szigorúan a 
terrorista bűncselekmények vagy súlyos 
nemzetközi bűncselekmények 
megelőzéséhez, nyomozásához, 
felderítéséhez és üldözéséhez szükséges 
adatokra korlátozódik és azt írásban meg 
kell indokolni. Az adatokat fogadó 
tagállam utasnyilvántartó hatósága az ilyen 
PNR-adatokat vagy a PNR-adatok 
feldolgozásának eredményét a saját 
illetékes hatóságaihoz továbbítja.

Or. en
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Indokolás

Tilos az összes légi utas személyes adatainak rutinszerű kicserélése. Az adatcserének 
szigorúan korlátozottnak kell lennie, a terrorista bűncselekmények megelőzésének, 
nyomozásának, felderítésének és üldözésének egyedi esetéhez kapcsolódóan és a kéréseket az 
ellenőrzés lehetővé tétele érdekében írásban meg kell indokolni.

Módosítás 332
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy az 
utasnyilvántartó hatóság által a 4. cikk (2) 
bekezdésének a) és b) pontjával
összhangban azonosított személyek 
tekintetében a PNR-adatok 
feldolgozásának az eredményét az 
utasnyilvántartó hatóság továbbítsa más 
tagállamok utasnyilvántartó hatóságai 
részére, ha az utasnyilvántartó hatóság ezt 
a terrorista bűncselekmények vagy súlyos 
bűncselekmények megelőzésének, 
nyomozásának, felderítésének és 
üldözésének biztosítása érdekében 
szükségesnek ítéli. Az adatokat fogadó 
tagállam utasnyilvántartó hatósága az ilyen 
PNR-adatokat vagy a PNR-adatok 
feldolgozásának eredményét a saját 
illetékes hatóságaihoz továbbítja.

1. A tagállamok biztosítják, hogy az 
utasnyilvántartó hatóság által a 4. cikk (2) 
bekezdésével összhangban azonosított 
személyek tekintetében a PNR-adatok 
feldolgozásának az eredményét az 
utasnyilvántartó hatóság továbbítsa más 
tagállamok utasnyilvántartó hatóságai 
részére, ha az utasnyilvántartó hatóság ezt 
a terrorista bűncselekmények vagy súlyos 
nemzetközi bűncselekmények 
megelőzésének, nyomozásának, 
felderítésének és üldözésének biztosítása 
érdekében szükségesnek ítéli. 

Az ilyen adattovábbítás egyedi esetben 
szigorúan a terrorista bűncselekmények 
vagy súlyos nemzetközi bűncselekmények 
megelőzéséhez, nyomozásához, 
felderítéséhez és üldözéséhez szükséges 
adatokra korlátozódik és azt írásban meg 
kell indokolni. Az adatokat fogadó 
tagállam utasnyilvántartó hatósága az ilyen 
PNR-adatokat vagy a PNR-adatok 
feldolgozásának eredményét a saját 
illetékes hatóságaihoz továbbítja.

Or. en
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Módosítás 333
Hubert Pirker, Frank Engel

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
utasnyilvántartó hatóság által a 4. cikk (2) 
bekezdésének a) és b) pontjával 
összhangban azonosított személyek 
tekintetében a PNR-adatok 
feldolgozásának az eredményét az 
utasnyilvántartó hatóság továbbítsa más 
tagállamok utasnyilvántartó hatóságai 
részére, ha az utasnyilvántartó hatóság ezt a 
terrorista bűncselekmények vagy súlyos 
bűncselekmények megelőzésének, 
nyomozásának, felderítésének és 
üldözésének biztosítása érdekében 
szükségesnek ítéli. Az adatokat fogadó 
tagállam utasnyilvántartó hatósága az ilyen 
PNR-adatokat vagy a PNR-adatok 
feldolgozásának eredményét a saját 
illetékes hatóságaihoz továbbítja.

(1) Az utasnyilvántartó hatóság által a 4. 
cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjával 
összhangban azonosított személyek 
tekintetében a PNR-adatok 
feldolgozásának az eredményét az 
utasnyilvántartó hatóság továbbítsa más 
tagállamok utasnyilvántartó hatóságai, 
valamint a 2009. április 6-i 2009/371/IB 
tanácsi határozat előfeltételeinek 
fennállása esetén az Europol részére, 
függetlenül attól, hogy az Europol a 3. 
cikk értelmében vett utasnyilvántartó 
hatóságként működik-e, ha az elsőként 
említett utasnyilvántartó hatóság 
megállapítja, hogy ez a terrorista 
bűncselekmények vagy súlyos 
bűncselekmények megelőzésének, 
nyomozásának, felderítésének és 
üldözésének biztosítása érdekében 
szükséges. Az adatokat fogadó tagállam 
utasnyilvántartó hatósága az ilyen 
PNR-adatokat vagy a PNR-adatok 
feldolgozásának eredményét a saját 
illetékes hatóságaihoz továbbítja.

Or. de

Indokolás

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.



PE486.159v01-00 84/175 AM\897635HU.doc

HU

Módosítás 334
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállam utasnyilvántartó hatósága 
jogosult szükség esetén a másik tagállam 
utasnyilvántartó hatóságától a 9. cikk (1) 
bekezdésével összhangban az utóbbi 
adatbázisában tárolt PNR-adatok – és 
szükség esetén a PNR-adatok 
feldolgozásának eredménye –
szolgáltatását kérni. A fenti adatkérés az 
adatelemek bármelyikére vagy ezek 
kombinációjára vonatkozhat, ahogyan azt 
az adatokat kérő utasnyilvántartó hatóság 
az adott egyedi esetben a terrorista 
bűncselekmények vagy súlyos 
bűncselekmények megelőzésének, 
felderítésének, kivizsgálásának és 
büntetőeljárás alá vonásának biztosítása 
érdekében szükségesnek ítéli. Az 
utasnyilvántartó hatóság a kért adatokat a 
lehető leghamarabb átadja, továbbá elküldi 
a PNR-adatok feldolgozásának az 
eredményét is, ha az a 4. cikk (2) 
bekezdésének a) és b) pontjával 
összhangban már elkészült.

2. A tagállam utasnyilvántartó hatósága 
jogosult szükség esetén a másik tagállam 
utasnyilvántartó hatóságától a 9. cikk (1) 
bekezdésével összhangban az utóbbi 
adatbázisában tárolt PNR-adatok – és 
szükség esetén a PNR-adatok 
feldolgozásának eredménye –
szolgáltatását kérni. A fenti adatkérés az 
adatelemek bármelyikére vagy ezek 
kombinációjára vonatkozhat, ahogyan azt 
az adatokat kérő utasnyilvántartó hatóság 
az adott egyedi esetben a terrorista 
bűncselekményekkel vagy súlyos 
nemzetközi bűncselekményekkel 
kapcsolatban azok kivizsgálásának és 
büntetőeljárás alá vonásának biztosítása 
érdekében szükségesnek ítéli. Az 
utasnyilvántartó hatóság a kért adatokat a 
lehető leghamarabb átadja, továbbá elküldi 
a PNR-adatok feldolgozásának az 
eredményét is, ha az a 4. cikk (2) 
bekezdésének a) és b) pontjával 
összhangban már elkészült.

Or. en

Módosítás 335
Axel Voss

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállam utasnyilvántartó hatósága 
jogosult szükség esetén a másik tagállam 
utasnyilvántartó hatóságától a 9. cikk (1) 
bekezdésével összhangban az utóbbi 

(2) A tagállam illetékes hatóságai
jogosultak szükség esetén az
utasnyilvántartó hatóságtól vagy a másik 
tagállam illetékes hatóságától, amely az 
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adatbázisában tárolt PNR-adatok – és 
szükség esetén a PNR-adatok 
feldolgozásának eredménye –
szolgáltatását kérni. A fenti adatkérés az 
adatelemek bármelyikére vagy ezek 
kombinációjára vonatkozhat, ahogyan azt 
az adatokat kérő utasnyilvántartó hatóság 
az adott egyedi esetben a terrorista 
bűncselekmények vagy súlyos 
bűncselekmények megelőzésének, 
felderítésének, kivizsgálásának és 
büntetőeljárás alá vonásának biztosítása 
érdekében szükségesnek ítéli. Az 
utasnyilvántartó hatóság a kért adatokat a 
lehető leghamarabb átadja, továbbá 
elküldi a PNR-adatok feldolgozásának az 
eredményét is, ha az a 4. cikk (2) 
bekezdésének a) és b) pontjával 
összhangban már elkészült.

(1) bekezdésnek megfelelően adatokat 
kapott az utasnyilvántartó hatóságtól, az 
ezen adatok feldolgozásából származó 
eredményének szolgáltatását kérni. A fenti 
adatkérés az adatelemek bármelyikére vagy 
ezek kombinációjára vonatkozhat, ahogyan 
azt az adatokat kérő hatóság az adott 
egyedi esetben a terrorista 
bűncselekmények vagy súlyos 
bűncselekmények megelőzésének, 
felderítésének, kivizsgálásának és 
büntetőeljárás alá vonásának biztosítása 
érdekében szükségesnek ítéli. Az 
információcserére haladéktalanul sor 
kerül; ez vonatkozik a PNR-adatok 
feldolgozásának az eredményére is, ha az a 
4. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjával 
összhangban már elkészült.

Or. de

Módosítás 336
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállam utasnyilvántartó hatósága 
jogosult szükség esetén a másik tagállam 
utasnyilvántartó hatóságától a 9. cikk (1) 
bekezdésével összhangban az utóbbi 
adatbázisában tárolt PNR-adatok – és 
szükség esetén a PNR-adatok 
feldolgozásának eredménye –
szolgáltatását kérni. A fenti adatkérés az 
adatelemek bármelyikére vagy ezek 
kombinációjára vonatkozhat, ahogyan azt 
az adatokat kérő utasnyilvántartó hatóság 
az adott egyedi esetben a terrorista 
bűncselekmények vagy súlyos 
bűncselekmények megelőzésének, 
felderítésének, kivizsgálásának és 
büntetőeljárás alá vonásának biztosítása 

2. A tagállam utasnyilvántartó hatósága 
jogosult szükség esetén a másik tagállam 
utasnyilvántartó hatóságától a 9. cikk (1) 
bekezdésével összhangban az utóbbi 
adatbázisában tárolt PNR-adatok – és 
szükség esetén a PNR-adatok 
feldolgozásának eredménye –
szolgáltatását kérni. A fenti adatkérés az 
adatelemek bármelyikére vagy ezek 
kombinációjára vonatkozhat, ahogyan azt 
az adatokat kérő utasnyilvántartó hatóság 
az adott egyedi esetben a terrorista 
bűncselekmények megelőzésének, 
felderítésének, kivizsgálásának és 
büntetőeljárás alá vonásának biztosítása 
érdekében szükségesnek ítéli. Az 
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érdekében szükségesnek ítéli. Az 
utasnyilvántartó hatóság a kért adatokat a 
lehető leghamarabb átadja, továbbá elküldi 
a PNR-adatok feldolgozásának az 
eredményét is, ha az a 4. cikk (2) 
bekezdésének a) és b) pontjával 
összhangban már elkészült.

utasnyilvántartó hatóság a kért adatokat a 
lehető leghamarabb átadja, továbbá elküldi 
a PNR-adatok feldolgozásának az 
eredményét is, ha az a 4. cikk (2) 
bekezdésének a) és b) pontjával 
összhangban már elkészült.

Or. en

Módosítás 337
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállam utasnyilvántartó hatósága 
jogosult szükség esetén a másik tagállam 
utasnyilvántartó hatóságától a 9. cikk (1) 
bekezdésével összhangban az utóbbi 
adatbázisában tárolt PNR-adatok – és 
szükség esetén a PNR-adatok 
feldolgozásának eredménye –
szolgáltatását kérni. A fenti adatkérés az 
adatelemek bármelyikére vagy ezek 
kombinációjára vonatkozhat, ahogyan azt 
az adatokat kérő utasnyilvántartó hatóság 
az adott egyedi esetben a terrorista 
bűncselekmények vagy súlyos 
bűncselekmények megelőzésének, 
felderítésének, kivizsgálásának és 
büntetőeljárás alá vonásának biztosítása 
érdekében szükségesnek ítéli. Az 
utasnyilvántartó hatóság a kért adatokat a 
lehető leghamarabb átadja, továbbá elküldi 
a PNR-adatok feldolgozásának az 
eredményét is, ha az a 4. cikk (2) 
bekezdésének a) és b) pontjával 
összhangban már elkészült.

2. A tagállam utasnyilvántartó hatósága 
jogosult szükség esetén a másik tagállam 
utasnyilvántartó hatóságától a 9. cikk (1) 
bekezdésével összhangban az utóbbi 
adatbázisában tárolt PNR-adatok – és 
szükség esetén a PNR-adatok 
feldolgozásának eredménye –
szolgáltatását kérni. A fenti adatkérésnek 
egyedi esetben szigorúan a szükséges 
adatokra kell korlátozódnia. Az
adatelemek bármelyikére vagy ezek 
kombinációjára vonatkozhat, ahogyan azt 
az adatokat kérő utasnyilvántartó hatóság 
az adott egyedi esetben a terrorista 
bűncselekmények vagy súlyos nemzetközi 
bűncselekmények megelőzésének, 
felderítésének, kivizsgálásának és 
büntetőeljárás alá vonásának biztosítása 
érdekében szükségesnek ítéli és írásban 
meg kell indokolni.. Az utasnyilvántartó 
hatóság a kért adatokat a lehető 
leghamarabb átadja, továbbá elküldi a 
PNR-adatok feldolgozásának az 
eredményét is, ha az a 4. cikk (2) 
bekezdésének b) pontjával összhangban 
már elkészült.

Or. en
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Módosítás 338
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállam utasnyilvántartó hatósága 
jogosult szükség esetén a másik tagállam 
utasnyilvántartó hatóságától a 9. cikk (1) 
bekezdésével összhangban az utóbbi 
adatbázisában tárolt PNR-adatok – és 
szükség esetén a PNR-adatok 
feldolgozásának eredménye –
szolgáltatását kérni. A fenti adatkérés az 
adatelemek bármelyikére vagy ezek 
kombinációjára vonatkozhat, ahogyan azt 
az adatokat kérő utasnyilvántartó hatóság 
az adott egyedi esetben a terrorista 
bűncselekmények vagy súlyos 
bűncselekmények megelőzésének, 
felderítésének, kivizsgálásának és 
büntetőeljárás alá vonásának biztosítása 
érdekében szükségesnek ítéli. Az 
utasnyilvántartó hatóság a kért adatokat a 
lehető leghamarabb átadja, továbbá elküldi 
a PNR-adatok feldolgozásának az 
eredményét is, ha az a 4. cikk (2) 
bekezdésének a) és b) pontjával 
összhangban már elkészült.

2. A tagállam utasnyilvántartó hatósága 
jogosult szükség esetén a másik tagállam 
utasnyilvántartó hatóságától a 9. cikk (1) 
bekezdésével összhangban az utóbbi 
adatbázisában tárolt PNR-adatok – és 
szükség esetén a PNR-adatok 
feldolgozásának eredménye –
szolgáltatását kérni. A fenti adatkérésnek
egyedi esetben szigorúan szükséges 
adatokra kell korlátozódnia. Az
adatelemek bármelyikére vagy ezek 
kombinációjára vonatkozhat, ahogyan azt 
az adatokat kérő utasnyilvántartó hatóság 
az adott egyedi esetben a terrorista 
bűncselekmények vagy súlyos nemzetközi 
bűncselekmények megelőzésének, 
felderítésének, kivizsgálásának és 
büntetőeljárás alá vonásának biztosítása 
érdekében szükségesnek ítéli és írásban 
meg kell indokolni. Az utasnyilvántartó 
hatóság a kért adatokat a lehető 
leghamarabb átadja, továbbá elküldi a 
PNR-adatok feldolgozásának az 
eredményét is, ha az a 4. cikk (2) 
bekezdésének b) pontjával összhangban 
már elkészült.

Or. en

Módosítás 339
Hubert Pirker, Frank Engel

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállam utasnyilvántartó hatósága 
jogosult szükség esetén a másik tagállam 
utasnyilvántartó hatóságától a 9. cikk (1) 
bekezdésével összhangban az utóbbi 
adatbázisában tárolt PNR-adatok – és 
szükség esetén a PNR-adatok 
feldolgozásának eredménye –
szolgáltatását kérni. A fenti adatkérés az 
adatelemek bármelyikére vagy ezek 
kombinációjára vonatkozhat, ahogyan azt 
az adatokat kérő utasnyilvántartó hatóság 
az adott egyedi esetben a terrorista 
bűncselekmények vagy súlyos 
bűncselekmények megelőzésének, 
felderítésének, kivizsgálásának és 
büntetőeljárás alá vonásának biztosítása 
érdekében szükségesnek ítéli. Az 
utasnyilvántartó hatóság a kért adatokat a 
lehető leghamarabb átadja, továbbá elküldi 
a PNR-adatok feldolgozásának az 
eredményét is, ha az a 4. cikk (2) 
bekezdésének a) és b) pontjával 
összhangban már elkészült.

(2) A tagállam utasnyilvántartó hatósága, 
valamint a 2009. április 6-i 2009/371/IB 
tanácsi határozatban említett előfeltételek 
fennállása esetén az Europol jogosult 
szükség esetén a másik tagállam 
utasnyilvántartó hatóságától a 9. cikk (1) 
bekezdésével összhangban az utóbbi 
adatbázisában tárolt PNR-adatok – és 
szükség esetén a PNR-adatok 
feldolgozásának eredménye –
szolgáltatását kérni. A fenti adatkérés az 
adatelemek bármelyikére vagy ezek 
kombinációjára vonatkozhat, ahogyan azt 
az adatokat kérő szerv az adott egyedi 
esetben a terrorista bűncselekmények vagy 
súlyos bűncselekmények megelőzésének, 
felderítésének, kivizsgálásának és 
büntetőeljárás alá vonásának biztosítása 
érdekében szükségesnek ítéli. Az 
utasnyilvántartó hatóság a kért adatokat a 
lehető leghamarabb átadja, továbbá elküldi 
a PNR-adatok feldolgozásának az 
eredményét is, ha az a 4. cikk (2) 
bekezdésének a) és b) pontjával 
összhangban már elkészült.

Or. de

Módosítás 340
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállam utasnyilvántartó hatósága 
jogosult szükség esetén a másik tagállam 
utasnyilvántartó hatóságától a 9. cikk (2) 
bekezdésével összhangban az utóbbi 
adatbázisában tárolt PNR-adatok – és 
szükség esetén a PNR-adatok 
feldolgozásának eredménye –

3. A tagállam utasnyilvántartó hatósága 
jogosult szükség esetén a másik tagállam 
utasnyilvántartó hatóságától a 9. cikk (2) 
bekezdésével összhangban az utóbbi 
adatbázisában tárolt PNR-adatok – és 
szükség esetén a PNR-adatok 
feldolgozásának eredménye –
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szolgáltatását kérni. Az utasnyilvántartó 
hatóság csak kivételes körülmények között 
– egyedi fenyegetés illetve terrorista 
bűncselekményekkel és súlyos 
bűncselekményekkel kapcsolatos egyedi 
nyomozás vagy bűnüldözés kapcsán –
kérhet egy másik tagállam utasnyilvántartó 
hatóságától hozzáférést egyedi 
PNR-adatokhoz azok teljes formájában, 
rejtett adatok nélkül.

szolgáltatását kérni. Az utasnyilvántartó 
hatóság csak kivételes körülmények között 
– egyedi fenyegetés illetve terrorista 
bűncselekményekkel és súlyos nemzetközi 
bűncselekményekkel kapcsolatos egyedi 
nyomozás vagy bűnüldözés kapcsán –
kérhet egy másik tagállam utasnyilvántartó 
hatóságától hozzáférést egyedi 
PNR-adatokhoz azok teljes formájában, 
rejtett adatok nélkül.

Or. en

Módosítás 341
Axel Voss

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállam utasnyilvántartó hatósága 
jogosult szükség esetén a másik tagállam 
utasnyilvántartó hatóságától a 9. cikk (2) 
bekezdésével összhangban az utóbbi 
adatbázisában tárolt PNR-adatok – és 
szükség esetén a PNR-adatok 
feldolgozásának eredménye –
szolgáltatását kérni. Az utasnyilvántartó 
hatóság csak kivételes körülmények között 
– egyedi fenyegetés illetve terrorista 
bűncselekményekkel és súlyos 
bűncselekményekkel kapcsolatos egyedi 
nyomozás vagy bűnüldözés kapcsán –
kérhet egy másik tagállam
utasnyilvántartó hatóságától hozzáférést 
egyedi PNR-adatokhoz azok teljes 
formájában, rejtett adatok nélkül.

(3) A tagállam illetékes hatóságai 
jogosultak szükség esetén a másik tagállam 
illetékes hatóságaitól a 9. cikk (2) 
bekezdésével összhangban az 
utasnyilvántartó hatóság által továbbított 
adatok feldolgozása eredményének 
szolgáltatását kérni. Az illetékes hatóságok
csak kivételes körülmények között –
egyedi fenyegetés illetve terrorista 
bűncselekményekkel és súlyos 
bűncselekményekkel kapcsolatos egyedi 
nyomozás vagy bűnüldözés kapcsán –
kérhetnek az utasnyilvántartó hatóságtól 
hozzáférést egyedi PNR-adatokhoz azok 
teljes formájában, rejtett adatok nélkül.

Or. de

Módosítás 342
Carmen Romero López, Birgit Sippel
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Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállam utasnyilvántartó hatósága 
jogosult szükség esetén a másik tagállam 
utasnyilvántartó hatóságától a 9. cikk (2) 
bekezdésével összhangban az utóbbi 
adatbázisában tárolt PNR-adatok – és 
szükség esetén a PNR-adatok 
feldolgozásának eredménye –
szolgáltatását kérni. Az utasnyilvántartó 
hatóság csak kivételes körülmények között 
– egyedi fenyegetés illetve terrorista 
bűncselekményekkel és súlyos 
bűncselekményekkel kapcsolatos egyedi 
nyomozás vagy bűnüldözés kapcsán –
kérhet egy másik tagállam utasnyilvántartó 
hatóságától hozzáférést egyedi 
PNR-adatokhoz azok teljes formájában, 
rejtett adatok nélkül.

3. A tagállam utasnyilvántartó hatósága 
jogosult szükség esetén a másik tagállam 
utasnyilvántartó hatóságától a 9. cikk (2) 
bekezdésével összhangban az utóbbi 
adatbázisában tárolt PNR-adatok – és 
szükség esetén a PNR-adatok 
feldolgozásának eredménye –
szolgáltatását kérni. Az utasnyilvántartó 
hatóság csak kivételes körülmények között 
– egyedi fenyegetés illetve terrorista 
bűncselekményekkel kapcsolatos egyedi 
nyomozás vagy bűnüldözés kapcsán –
kérhet egy másik tagállam utasnyilvántartó 
hatóságától hozzáférést egyedi 
PNR-adatokhoz azok teljes formájában, 
rejtett adatok nélkül.

Or. en

Módosítás 343
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállam utasnyilvántartó hatósága 
jogosult szükség esetén a másik tagállam 
utasnyilvántartó hatóságától a 9. cikk (2) 
bekezdésével összhangban az utóbbi 
adatbázisában tárolt PNR-adatok – és 
szükség esetén a PNR-adatok 
feldolgozásának eredménye –
szolgáltatását kérni. Az utasnyilvántartó 
hatóság csak kivételes körülmények között 
– egyedi fenyegetés illetve terrorista 
bűncselekményekkel és súlyos 
bűncselekményekkel kapcsolatos egyedi 
nyomozás vagy bűnüldözés kapcsán –

3. A tagállam utasnyilvántartó hatósága 
jogosult szükség esetén a másik tagállam 
utasnyilvántartó hatóságától a 9. cikk (2) 
bekezdésével összhangban az utóbbi 
adatbázisában tárolt PNR-adatok – és 
szükség esetén a PNR-adatok 
feldolgozásának eredménye –
szolgáltatását kérni. Az utasnyilvántartó 
hatóság csak kivételes körülmények között 
– egyedi fenyegetés illetve terrorista 
bűncselekményekkel és súlyos nemzetközi 
bűncselekményekkel kapcsolatos egyedi 
nyomozás vagy bűnüldözés kapcsán –
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kérhet egy másik tagállam utasnyilvántartó 
hatóságától hozzáférést egyedi 
PNR-adatokhoz azok teljes formájában, 
rejtett adatok nélkül.

kérhet egy másik tagállam utasnyilvántartó 
hatóságától hozzáférést egyedi 
PNR-adatokhoz azok teljes formájában, 
rejtett adatok nélkül. Az ilyen kérést 
írásban meg kell indokolni.

Or. en

Módosítás 344
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállam utasnyilvántartó hatósága 
jogosult szükség esetén a másik tagállam 
utasnyilvántartó hatóságától a 9. cikk (2) 
bekezdésével összhangban az utóbbi 
adatbázisában tárolt PNR-adatok – és 
szükség esetén a PNR-adatok 
feldolgozásának eredménye –
szolgáltatását kérni. Az utasnyilvántartó 
hatóság csak kivételes körülmények között 
– egyedi fenyegetés illetve terrorista 
bűncselekményekkel és súlyos 
bűncselekményekkel kapcsolatos egyedi 
nyomozás vagy bűnüldözés kapcsán –
kérhet egy másik tagállam utasnyilvántartó 
hatóságától hozzáférést egyedi 
PNR-adatokhoz azok teljes formájában, 
rejtett adatok nélkül.

3. A tagállam utasnyilvántartó hatósága 
jogosult szükség esetén a másik tagállam 
utasnyilvántartó hatóságától a 9. cikk (2) 
bekezdésével összhangban az utóbbi 
adatbázisában tárolt PNR-adatok – és 
szükség esetén a PNR-adatok 
feldolgozásának eredménye –
szolgáltatását kérni. Az utasnyilvántartó 
hatóság csak kivételes körülmények között 
– egyedi fenyegetés illetve terrorista 
bűncselekményekkel és súlyos nemzetközi 
bűncselekményekkel kapcsolatos egyedi 
nyomozás vagy bűnüldözés kapcsán –
kérhet egy másik tagállam utasnyilvántartó 
hatóságától hozzáférést egyedi 
PNR-adatokhoz azok teljes formájában, 
rejtett adatok nélkül. Az ilyen kérést 
írásban meg kell indokolni.

Or. en

Módosítás 345
Hubert Pirker, Frank Engel

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállam utasnyilvántartó hatósága 
jogosult szükség esetén a másik tagállam 
utasnyilvántartó hatóságától a 9. cikk (2) 
bekezdésével összhangban az utóbbi 
adatbázisában tárolt PNR-adatok – és 
szükség esetén a PNR-adatok 
feldolgozásának eredménye –
szolgáltatását kérni. Az utasnyilvántartó 
hatóság csak kivételes körülmények között 
– egyedi fenyegetés illetve terrorista 
bűncselekményekkel és súlyos 
bűncselekményekkel kapcsolatos egyedi 
nyomozás vagy bűnüldözés kapcsán –
kérhet egy másik tagállam utasnyilvántartó 
hatóságától hozzáférést egyedi PNR-
adatokhoz azok teljes formájában, rejtett 
adatok nélkül.

(3) A tagállam utasnyilvántartó hatósága, 
valamint a 2009. április 6-i 2009/371/IB 
tanácsi határozatban említett előfeltételek 
fennállása esetén az Europol jogosult 
szükség esetén a másik tagállam 
utasnyilvántartó hatóságától a 9. cikk (2) 
bekezdésével összhangban az utóbbi 
adatbázisában tárolt PNR-adatok – és 
szükség esetén a PNR-adatok 
feldolgozásának eredménye –
szolgáltatását kérni. A kérelmező szerv
csak kivételes körülmények között –
egyedi fenyegetés illetve terrorista 
bűncselekményekkel és súlyos 
bűncselekményekkel kapcsolatos egyedi 
nyomozás vagy bűnüldözés kapcsán –
kérhet egy másik tagállam utasnyilvántartó 
hatóságától hozzáférést egyedi PNR-
adatokhoz azok teljes formájában, rejtett 
adatok nélkül.

Or. de

Módosítás 346
Tanja Fajon

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállam utasnyilvántartó hatósága 
jogosult szükség esetén a másik tagállam 
utasnyilvántartó hatóságától a 9. cikk (2) 
bekezdésével összhangban az utóbbi 
adatbázisában tárolt PNR-adatok – és 
szükség esetén a PNR-adatok 
feldolgozásának eredménye –
szolgáltatását kérni. Az utasnyilvántartó 
hatóság csak kivételes körülmények között 
– egyedi fenyegetés illetve terrorista 
bűncselekményekkel és súlyos 
bűncselekményekkel kapcsolatos egyedi 

3. A tagállam vagy tagállamok 
csoportjának utasnyilvántartó hatósága 
jogosult szükség esetén a másik tagállam 
utasnyilvántartó hatóságától a 9. cikk (2) 
bekezdésével összhangban az utóbbi 
adatbázisában tárolt PNR-adatok – és 
szükség esetén a PNR-adatok 
feldolgozásának eredménye –
szolgáltatását kérni. Az utasnyilvántartó 
hatóság csak kivételes körülmények között 
– egyedi fenyegetés illetve terrorista 
bűncselekményekkel és súlyos 
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nyomozás vagy bűnüldözés kapcsán –
kérhet egy másik tagállam utasnyilvántartó 
hatóságától hozzáférést egyedi 
PNR-adatokhoz azok teljes formájában, 
rejtett adatok nélkül.

bűncselekményekkel kapcsolatos egyedi 
nyomozás vagy bűnüldözés kapcsán –
kérhet egy másik tagállam utasnyilvántartó 
hatóságától hozzáférést egyedi 
PNR-adatokhoz azok teljes formájában, 
rejtett adatok nélkül.

Or. en

Módosítás 347
Cornelia Ernst

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Csak azokban az esetekben kérhetik a 
tagállam illetékes hatóságai közvetlenül 
bármely más tagállam utasnyilvántartó 
hatóságától az annak adatbázisában tárolt 
PNR-adatok szolgáltatását a 9. cikk (1) és 
(2) bekezdésével összhangban, 
amennyiben ez a közbiztonságot fenyegető 
közvetlen és súlyos veszély megelőzése 
érdekében szükséges. Az ilyen kérésnek 
egy adott nyomozásra vagy terrorista 
bűncselekmény, illetve súlyos 
bűncselekmény büntetőeljárás alá 
vonására kell vonatkoznia, és a kérést 
indokolással kell ellátni. Az 
utasnyilvántartó hatóságnak az ilyen 
megkeresések megválaszolására 
elsőbbséget kell biztosítania. Minden más 
esetben az illetékes hatóságok a kéréseiket 
a saját tagállamuk utasnyilvántartó 
hatóságán keresztül továbbítják.

törölve

Or. en

Módosítás 348
Sophia in 't Veld
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Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Csak azokban az esetekben kérhetik a 
tagállam illetékes hatóságai közvetlenül 
bármely más tagállam utasnyilvántartó 
hatóságától az annak adatbázisában tárolt 
PNR-adatok szolgáltatását a 9. cikk (1) és 
(2) bekezdésével összhangban, 
amennyiben ez a közbiztonságot fenyegető 
közvetlen és súlyos veszély megelőzése 
érdekében szükséges. Az ilyen kérésnek 
egy adott nyomozásra vagy terrorista 
bűncselekmény, illetve súlyos 
bűncselekmény büntetőeljárás alá vonására 
kell vonatkoznia, és a kérést indokolással 
kell ellátni. Az utasnyilvántartó hatóságnak 
az ilyen megkeresések megválaszolására 
elsőbbséget kell biztosítania. Minden más 
esetben az illetékes hatóságok a kéréseiket 
a saját tagállamuk utasnyilvántartó 
hatóságán keresztül továbbítják.

4. Csak azokban az esetekben kérhetik a 
tagállam illetékes hatóságai közvetlenül 
bármely más tagállam utasnyilvántartó 
hatóságától az annak adatbázisában tárolt 
PNR-adatok szolgáltatását a 9. cikk (1) és 
(2) bekezdésével összhangban, 
amennyiben ez a közbiztonságot fenyegető 
egyedi, tényleges és közelgő veszély 
megelőzése érdekében szükséges. Az ilyen 
kérésnek egy adott nyomozásra vagy 
terrorista bűncselekmény, illetve súlyos 
bűncselekmény büntetőeljárás alá vonására 
kell vonatkoznia, és a kérést indokolással 
kell ellátni. Az utasnyilvántartó hatóságnak 
az ilyen megkeresések megválaszolására 
elsőbbséget kell biztosítania. Minden más 
esetben az illetékes hatóságok a kéréseiket 
a saját tagállamuk utasnyilvántartó 
hatóságán keresztül továbbítják.

Or. en

Módosítás 349
Axel Voss

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Csak azokban az esetekben kérhetik a 
tagállam illetékes hatóságai közvetlenül 
bármely más tagállam utasnyilvántartó 
hatóságától az annak adatbázisában tárolt 
PNR-adatok szolgáltatását a 9. cikk (1) és 
(2) bekezdésével összhangban, 
amennyiben ez a közbiztonságot fenyegető 
közvetlen és súlyos veszély megelőzése 
érdekében szükséges. Az ilyen kérésnek 
egy adott nyomozásra vagy terrorista 
bűncselekmény, illetve súlyos 

(4) Csak azokban az esetekben kérhetik a 
tagállam illetékes hatóságai közvetlenül az
utasnyilvántartó hatóságtól az annak 
adatbázisában tárolt PNR-adatok 
szolgáltatását a 9. cikk (1) és (2) 
bekezdésével összhangban, amennyiben ez 
a közbiztonságot fenyegető közvetlen és 
súlyos veszély megelőzése érdekében 
szükséges. Az ilyen kérésnek egy adott 
nyomozásra vagy terrorista 
bűncselekmény, illetve súlyos 
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bűncselekmény büntetőeljárás alá vonására 
kell vonatkoznia, és a kérést indokolással 
kell ellátni. Az utasnyilvántartó hatóságnak 
az ilyen megkeresések megválaszolására 
elsőbbséget kell biztosítania. Minden más 
esetben az illetékes hatóságok a kéréseiket 
a saját tagállamuk utasnyilvántartó 
hatóságán keresztül továbbítják.

bűncselekmény büntetőeljárás alá vonására 
kell vonatkoznia, és a kérést indokolással 
kell ellátni. Az utasnyilvántartó hatóságnak 
az ilyen megkeresések megválaszolására 
elsőbbséget kell biztosítania.

Or. de

Módosítás 350
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Csak azokban az esetekben kérhetik a 
tagállam illetékes hatóságai közvetlenül 
bármely más tagállam utasnyilvántartó 
hatóságától az annak adatbázisában tárolt 
PNR-adatok szolgáltatását a 9. cikk (1) és 
(2) bekezdésével összhangban, 
amennyiben ez a közbiztonságot fenyegető 
közvetlen és súlyos veszély megelőzése 
érdekében szükséges. Az ilyen kérésnek 
egy adott nyomozásra vagy terrorista 
bűncselekmény, illetve súlyos 
bűncselekmény büntetőeljárás alá vonására 
kell vonatkoznia, és a kérést indokolással 
kell ellátni. Az utasnyilvántartó hatóságnak 
az ilyen megkeresések megválaszolására 
elsőbbséget kell biztosítania. Minden más 
esetben az illetékes hatóságok a kéréseiket 
a saját tagállamuk utasnyilvántartó 
hatóságán keresztül továbbítják.

4. Csak azokban az esetekben kérhetik a 
tagállam illetékes hatóságai közvetlenül 
bármely más tagállam utasnyilvántartó 
hatóságától az annak adatbázisában tárolt 
PNR-adatok szolgáltatását a 9. cikk (1) és 
(2) bekezdésével összhangban, 
amennyiben ez a közbiztonságot fenyegető 
közvetlen és súlyos veszély megelőzése 
érdekében szükséges. Az ilyen kérésnek 
egy adott nyomozásra vagy terrorista 
bűncselekmény büntetőeljárás alá vonására 
kell vonatkoznia, és a kérést indokolással 
kell ellátni. Az utasnyilvántartó hatóságnak 
az ilyen megkeresések megválaszolására 
elsőbbséget kell biztosítania. Minden más 
esetben az illetékes hatóságok a kéréseiket 
a saját tagállamuk utasnyilvántartó 
hatóságán keresztül továbbítják.

Or. en

Módosítás 351
Jan Philipp Albrecht
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Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Csak azokban az esetekben kérhetik a 
tagállam illetékes hatóságai közvetlenül 
bármely más tagállam utasnyilvántartó 
hatóságától az annak adatbázisában tárolt 
PNR-adatok szolgáltatását a 9. cikk (1) és 
(2) bekezdésével összhangban, 
amennyiben ez a közbiztonságot fenyegető 
közvetlen és súlyos veszély megelőzése 
érdekében szükséges. Az ilyen kérésnek 
egy adott nyomozásra vagy terrorista 
bűncselekmény, illetve súlyos 
bűncselekmény büntetőeljárás alá vonására 
kell vonatkoznia, és a kérést indokolással 
kell ellátni. Az utasnyilvántartó hatóságnak 
az ilyen megkeresések megválaszolására 
elsőbbséget kell biztosítania. Minden más 
esetben az illetékes hatóságok a kéréseiket 
a saját tagállamuk utasnyilvántartó 
hatóságán keresztül továbbítják.

4. Csak azokban az esetekben kérhetik a 
tagállam illetékes hatóságai közvetlenül 
bármely más tagállam utasnyilvántartó 
hatóságától az annak adatbázisában tárolt 
PNR-adatok szolgáltatását a 9. cikk (1) és 
(2) bekezdésével összhangban, 
amennyiben ez a közbiztonságot fenyegető 
közvetlen és súlyos veszély megelőzése 
érdekében szükséges. Az ilyen kérésnek 
egy adott nyomozásra vagy terrorista 
bűncselekmény, illetve súlyos nemzetközi 
bűncselekmény büntetőeljárás alá vonására 
kell vonatkoznia, és a kérést indokolással 
kell ellátni. Az utasnyilvántartó hatóságnak 
az ilyen megkeresések megválaszolására 
elsőbbséget kell biztosítania. Minden más 
esetben az illetékes hatóságok a kéréseiket 
a saját tagállamuk utasnyilvántartó 
hatóságán keresztül továbbítják.

Or. en

Módosítás 352
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Csak azokban az esetekben kérhetik a 
tagállam illetékes hatóságai közvetlenül 
bármely más tagállam utasnyilvántartó 
hatóságától az annak adatbázisában tárolt 
PNR-adatok szolgáltatását a 9. cikk (1) és 
(2) bekezdésével összhangban, 
amennyiben ez a közbiztonságot fenyegető 
közvetlen és súlyos veszély megelőzése 
érdekében szükséges. Az ilyen kérésnek 
egy adott nyomozásra vagy terrorista 
bűncselekmény, illetve súlyos 

4. Csak azokban az esetekben kérhetik a 
tagállam illetékes hatóságai közvetlenül 
bármely más tagállam utasnyilvántartó 
hatóságától az annak adatbázisában tárolt 
PNR-adatok szolgáltatását a 9. cikk (1) és 
(2) bekezdésével összhangban, 
amennyiben ez a közbiztonságot fenyegető 
közvetlen és súlyos veszély megelőzése 
érdekében szükséges. Az ilyen kérésnek 
egy adott nyomozásra vagy terrorista 
bűncselekmény, illetve súlyos nemzetközi 
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bűncselekmény büntetőeljárás alá vonására 
kell vonatkoznia, és a kérést indokolással 
kell ellátni. Az utasnyilvántartó hatóságnak 
az ilyen megkeresések megválaszolására 
elsőbbséget kell biztosítania. Minden más 
esetben az illetékes hatóságok a kéréseiket 
a saját tagállamuk utasnyilvántartó 
hatóságán keresztül továbbítják.

bűncselekmény büntetőeljárás alá vonására 
kell vonatkoznia, és a kérést indokolással 
kell ellátni. Az utasnyilvántartó hatóságnak 
az ilyen megkeresések megválaszolására 
elsőbbséget kell biztosítania. Minden más 
esetben az illetékes hatóságok a kéréseiket 
a saját tagállamuk utasnyilvántartó 
hatóságán keresztül továbbítják.

Or. en

Módosítás 353
Axel Voss

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Kivételesen, amennyiben egy 
terrorcselekménnyel vagy súlyos 
bűncselekménnyel kapcsolatos egyedi és 
tényleges fenyegetésre adandó válaszként 
szükséges az adatokhoz való korai 
hozzáférés, adott tagállam 
utasnyilvántartó hatósága bármikor 
jogosult egy másik tagállam 
utasnyilvántartó hatóságától az utóbbi 
területére érkező vagy onnan felszálló légi 
járatokra vonatkozó PNR-adatokat kérni.

törölve

Or. de

Módosítás 354
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Kivételesen, amennyiben egy 
terrorcselekménnyel vagy súlyos 
bűncselekménnyel kapcsolatos egyedi és 

5. Kivételesen, amennyiben egy 
terrorcselekménnyel vagy súlyos 
bűncselekménnyel kapcsolatos egyedi,
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tényleges fenyegetésre adandó válaszként 
szükséges az adatokhoz való korai 
hozzáférés, adott tagállam utasnyilvántartó 
hatósága bármikor jogosult egy másik 
tagállam utasnyilvántartó hatóságától az 
utóbbi területére érkező vagy onnan 
felszálló légi járatokra vonatkozó 
PNR-adatokat kérni.

tényleges és közelgő fenyegetésre adandó 
válaszként szükséges az adatokhoz való 
korai hozzáférés, adott tagállam 
utasnyilvántartó hatósága bármikor 
jogosult egy másik tagállam 
utasnyilvántartó hatóságától az utóbbi 
területére érkező vagy onnan felszálló légi 
járatokra vonatkozó PNR-adatokat kérni.

Or. en

Módosítás 355
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Kivételesen, amennyiben egy 
terrorcselekménnyel vagy súlyos 
bűncselekménnyel kapcsolatos egyedi és 
tényleges fenyegetésre adandó válaszként 
szükséges az adatokhoz való korai 
hozzáférés, adott tagállam utasnyilvántartó 
hatósága bármikor jogosult egy másik 
tagállam utasnyilvántartó hatóságától az 
utóbbi területére érkező vagy onnan 
felszálló légi járatokra vonatkozó 
PNR-adatokat kérni.

5. Kivételesen, amennyiben egy 
terrorcselekménnyel kapcsolatos egyedi és 
tényleges fenyegetésre adandó válaszként 
szükséges az adatokhoz való korai 
hozzáférés, adott tagállam utasnyilvántartó 
hatósága bármikor jogosult egy másik 
tagállam utasnyilvántartó hatóságától az 
utóbbi területére érkező vagy onnan 
felszálló légi járatokra vonatkozó 
PNR-adatokat kérni.

Or. en

Módosítás 356
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Kivételesen, amennyiben egy 
terrorcselekménnyel vagy súlyos 
bűncselekménnyel kapcsolatos egyedi és 

5. Kivételesen, amennyiben egy 
terrorcselekménnyel vagy súlyos nemzeti 
bűncselekménnyel kapcsolatos egyedi és 
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tényleges fenyegetésre adandó válaszként 
szükséges az adatokhoz való korai 
hozzáférés, adott tagállam utasnyilvántartó 
hatósága bármikor jogosult egy másik 
tagállam utasnyilvántartó hatóságától az 
utóbbi területére érkező vagy onnan 
felszálló légi járatokra vonatkozó 
PNR-adatokat kérni.

tényleges fenyegetésre adandó válaszként 
szükséges az adatokhoz való korai 
hozzáférés, adott tagállam utasnyilvántartó 
hatósága bármikor jogosult egy másik 
tagállam utasnyilvántartó hatóságától az 
utóbbi területére érkező vagy onnan 
felszálló légi járatokra vonatkozó 
PNR-adatokat kérni. Az ilyen kéréseknek 
egyedi esetben szigorúan a terrorista 
bűncselekmények vagy a súlyos 
nemzetközi bűncselekmények 
megelőzéséhez, felderítéséhez, 
kivizsgálásához és büntetőeljárás alá 
vonásához szükséges adatokra kell 
korlátozódni és azokat írásban meg kell 
indokolni.

Or. en

Módosítás 357
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Kivételesen, amennyiben egy 
terrorcselekménnyel vagy súlyos 
bűncselekménnyel kapcsolatos egyedi és 
tényleges fenyegetésre adandó válaszként 
szükséges az adatokhoz való korai 
hozzáférés, adott tagállam utasnyilvántartó 
hatósága bármikor jogosult egy másik 
tagállam utasnyilvántartó hatóságától az 
utóbbi területére érkező vagy onnan 
felszálló légi járatokra vonatkozó 
PNR-adatokat kérni.

5. Kivételesen, amennyiben egy 
terrorcselekménnyel vagy súlyos 
nemzetközi bűncselekménnyel kapcsolatos 
egyedi és tényleges fenyegetésre adandó 
válaszként szükséges az adatokhoz való 
korai hozzáférés, adott tagállam 
utasnyilvántartó hatósága bármikor 
jogosult egy másik tagállam 
utasnyilvántartó hatóságától az utóbbi 
területére érkező vagy onnan felszálló légi 
járatokra vonatkozó PNR-adatokat kérni. 
Az ilyen kéréseknek egyedi esetben 
szigorúan a terrorista bűncselekmények 
vagy a súlyos nemzetközi 
bűncselekmények megelőzéséhez, 
felderítéséhez, kivizsgálásához és 
büntetőeljárás alá vonásához szükséges 
adatokra kell korlátozódni és azokat 
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írásban meg kell indokolni.

Or. en

Módosítás 358
Axel Voss

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az e cikk alapján történő 
információcsere történhet a nemzetközi 
bűnüldözési együttműködés bármely 
fennálló csatornájának használatával. A 
megkeresés és az információcsere során a 
használt csatornára irányadó nyelvet kell 
használni. Amikor a tagállamok megteszik 
a 3. cikk (3) bekezdése szerinti 
tájékoztatást, akkor a sürgős esetben 
küldhető megkeresés ügyében illetékes 
kapcsolattartó adatairól is tájékoztatják a 
Bizottságot. A Bizottság értesíti a 
tagállamokat a beérkezett 
tájékoztatásokról.

(6) Az e cikk alapján történő 
információcsere történhet a nemzetközi 
bűnüldözési együttműködés bármely 
fennálló csatornájának használatával. A 
megkeresés és az információcsere során a 
használt csatornára irányadó nyelvet kell 
használni. Amikor a tagállamok megteszik 
a 3. cikk (3) bekezdése szerinti 
tájékoztatást, akkor a sürgős esetben 
küldhető megkeresés ügyében illetékes 
kapcsolattartó adatairól is tájékoztatják a 
Bizottságot. A Bizottság értesíti az 
utasnyilvántartó hatóságot a beérkezett 
tájékoztatásokról.

Or. de

Módosítás 359
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Az e cikk alapján történő 
információcsere történhet a nemzetközi 
bűnüldözési együttműködés bármely 
fennálló csatornájának használatával. A 
megkeresés és az információcsere során a 
használt csatornára irányadó nyelvet kell 
használni. Amikor a tagállamok megteszik 

6. Az e cikk alapján történő 
információcsere történhet az európai és a 
nemzetközi bűnüldözési együttműködés 
bármely fennálló csatornájának, különösen 
az Europolnak és a 2009. április 6-i 
2009/371/IB tanácsi határozat 8. cikke 
szerinti nemzeti egységeknek a



AM\897635HU.doc 101/175 PE486.159v01-00

HU

a 3. cikk (3) bekezdése szerinti 
tájékoztatást, akkor a sürgős esetben 
küldhető megkeresés ügyében illetékes 
kapcsolattartó adatairól is tájékoztatják a 
Bizottságot. A Bizottság értesíti a 
tagállamokat a beérkezett 
tájékoztatásokról.

használatával. A megkeresés és az 
információcsere során a használt csatornára 
irányadó nyelvet kell használni. Amikor a 
tagállamok megteszik a 3. cikk (3) 
bekezdése szerinti tájékoztatást, akkor a 
sürgős esetben küldhető megkeresés 
ügyében illetékes kapcsolattartó adatairól 
is tájékoztatják a Bizottságot. A Bizottság 
értesíti a tagállamokat a beérkezett 
tájékoztatásokról.

Or. en

Módosítás 360
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Az e cikk alapján történő 
információcsere történhet a nemzetközi 
bűnüldözési együttműködés bármely 
fennálló csatornájának használatával. A 
megkeresés és az információcsere során a 
használt csatornára irányadó nyelvet kell 
használni. Amikor a tagállamok megteszik 
a 3. cikk (3) bekezdése szerinti 
tájékoztatást, akkor a sürgős esetben 
küldhető megkeresés ügyében illetékes 
kapcsolattartó adatairól is tájékoztatják a 
Bizottságot. A Bizottság értesíti a 
tagállamokat a beérkezett 
tájékoztatásokról.

6. Az e cikk alapján történő 
információcsere történhet az európai és a 
nemzetközi bűnüldözési együttműködés 
bármely fennálló csatornájának, különösen 
az Europolnak és a 2009. április 6-i 
2009/371/IB tanácsi határozat 8. cikke 
szerinti nemzeti egységeknek a
használatával. A megkeresés és az 
információcsere során a használt csatornára 
irányadó nyelvet kell használni. Amikor a 
tagállamok megteszik a 3. cikk (3) 
bekezdése szerinti tájékoztatást, akkor a 
sürgős esetben küldhető megkeresés 
ügyében illetékes kapcsolattartó adatairól 
is tájékoztatják a Bizottságot. A Bizottság 
értesíti a tagállamokat a beérkezett 
tájékoztatásokról.

Or. en

Módosítás 361
Alexander Alvaro
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Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8 cikk törölve
Adattovábbítás harmadik országok részére
Egy tagállam csak eseti alapon 
továbbíthat harmadik országba 
PNR-adatokat és a PNR-adatok 
feldolgozásának eredményeit, 
amennyiben:
(a) teljesülnek a 2008/977/IB tanácsi 
kerethatározat 13. cikkében foglalt 
feltételek,
(b) az adatátvitel ezen irányelvnek az 1. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott 
céljaira való tekintettel szükséges, és
(c) a harmadik ország vállalja, hogy 
kizárólag akkor adja át az adatokat másik 
harmadik ország részére, ha erre a 
tagállam kifejezett felhatalmazást ad, és 
az átadás az ezen irányelv 1. cikkének (2) 
bekezdésében megállapított célok 
biztosítása érdekében szükséges.

Or. en

Módosítás 362
Axel Voss

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy tagállam csak eseti alapon továbbíthat
harmadik országba PNR-adatokat és a 
PNR-adatok feldolgozásának eredményeit, 
amennyiben:

Az utasnyilvántartó hatóság és a 
tagállamok csak eseti alapon 
továbbíthatnak harmadik országba 
PNR-adatokat és a PNR-adatok 
feldolgozásának eredményeit, amennyiben:

Or. de
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Módosítás 363
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy tagállam csak eseti alapon továbbíthat 
harmadik országba PNR-adatokat és a 
PNR-adatok feldolgozásának eredményeit, 
amennyiben:

Egy tagállam csak eseti alapon, az Európai 
Unió és adott harmadik ország közötti 
nemzetközi egyezmény alapján továbbíthat 
harmadik országba PNR-adatokat és a 
PNR-adatok feldolgozásának eredményeit, 
amennyiben:

Or. en

Módosítás 364
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy tagállam csak eseti alapon továbbíthat 
harmadik országba PNR-adatokat és a 
PNR-adatok feldolgozásának eredményeit, 
amennyiben:

Egy tagállam csak eseti alapon, az Európai 
Unió és az adott harmadik ország közötti 
kötelező érvényű nemzetközi egyezmény 
általi kifejezett felhatalmazás esetén
továbbíthat harmadik országba 
PNR-adatokat és a PNR-adatok 
feldolgozásának eredményeit, amennyiben:

Or. en

Módosítás 365
Ágnes Hankiss

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy tagállam csak eseti alapon továbbíthat 
harmadik országba PNR-adatokat és a 
PNR-adatok feldolgozásának eredményeit, 
amennyiben:

Egy tagállam csak eseti alapon és 
garanciák mellett továbbíthat harmadik 
országba PNR-adatokat és a PNR-adatok 
feldolgozásának eredményeit, amennyiben:

Or. hu

Módosítás 366
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) teljesülnek a 2008/977/IB tanácsi 
kerethatározat 13. cikkében foglalt 
feltételek,

(a) teljesülnek a személyes adatoknak az 
illetékes hatóságok által a 
bűncselekmények megelőzése, nyomozása, 
felderítése, büntetőeljárás lefolytatása 
vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása 
céljából végzett feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 
xx/xx/201x európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben, az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában, a személyes adatok 
automatikus feldolgozása tekintetében az 
egyének védelméről szóló 108. 
egyezményben és az emberi jogok és 
alapvető szabadságok védelméről szóló 
európai egyezményben foglalt feltételek,

Or. en

Indokolás

A személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, 
nyomozása, felderítése, büntetőeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása 
céljából végzett feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról szóló irányelvet az uniós PNR-irányelv előtt kell elfogadni. 



AM\897635HU.doc 105/175 PE486.159v01-00

HU

Módosítás 367
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) az adatátvitel ezen irányelvnek az 1. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott 
céljaira való tekintettel szükséges, és

(b) az adatátvitel szükséges és arányos 
terrorista bűncselekmények és súlyos 
nemzetközi bűncselekmények 
megelőzésével, nyomozásával, 
felderítésével, büntetőeljárás alá 
vonásával; és

Or. en

Módosítás 368
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) az adatátvitel feltétele az előzetes 
bírósági engedélyezés.

Or. en

Módosítás 369
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) a harmadik ország vállalja, hogy 
kizárólag akkor adja át az adatokat másik 
harmadik ország részére, ha erre a 
tagállam kifejezett felhatalmazást ad, és 
az átadás az ezen irányelv 1. cikkének (2) 
bekezdésében megállapított célok 

törölve
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biztosítása érdekében szükséges.

Or. en

Módosítás 370
Axel Voss

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a harmadik ország vállalja, hogy 
kizárólag akkor adja át az adatokat másik
harmadik ország részére, ha erre a 
tagállam kifejezett felhatalmazást ad, és 
az átadás az ezen irányelv 1. cikkének (2) 
bekezdésében megállapított célok 
biztosítása érdekében szükséges.

c) a PNR-adatokat átvevő harmadik ország 
kötelező érvényű kötelezettséget vállal 
arra, hogy nem adja át az átvett adatokat
semmilyen további harmadik ország 
részére.

Or. de

Indokolás

Nem világos, hogy miért lenne szükséges meghatározni annak a lehetőségét, hogy a harmadik 
ország továbbadja az adatokat további harmadik országok részére. A harmadik ország előtt 
nyitva áll annak a lehetősége, hogy szükség esetén közvetlenül az utasnyilvántartó hatósághoz 
forduljon.

Módosítás 371
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) a harmadik ország vállalja, hogy 
kizárólag akkor adja át az adatokat másik 
harmadik ország részére, ha erre a 
tagállam kifejezett felhatalmazást ad, és
az átadás az ezen irányelv 1. cikkének (2) 
bekezdésében megállapított célok 
biztosítása érdekében szükséges.

(c) a harmadik ország garantálja, hogy 
kizárólag akkor használja fel az adatokat, 
ha az az ezen irányelv 1. cikkének (2) 
bekezdésében megállapított célok 
biztosítása érdekében szükséges. Az adatok 
átadása az érintett harmadik ország által 
másik harmadik országnak tilos.
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Or. en

Módosítás 372
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) a harmadik ország vállalja, hogy 
kizárólag akkor adja át az adatokat másik 
harmadik ország részére, ha erre a 
tagállam kifejezett felhatalmazást ad, és
az átadás az ezen irányelv 1. cikkének (2) 
bekezdésében megállapított célok 
biztosítása érdekében szükséges.

(c) a harmadik ország garantálja, hogy 
kizárólag akkor használja fel az adatokat, 
ha az az ezen irányelv 1. cikkének (2) 
bekezdésében megállapított célok 
biztosítása érdekében szükséges, és törli az 
adatokat, amint azok megőrzése tovább 
szigorúan már nem szükséges. Az adatok 
átadása az érintett harmadik ország által 
másik harmadik országnak tilos.

Or. en

Módosítás 373
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) a harmadik ország vállalja, hogy 
kizárólag akkor adja át az adatokat másik 
harmadik ország részére, ha erre a 
tagállam kifejezett felhatalmazást ad, és 
az átadás az ezen irányelv 1. cikkének (2) 
bekezdésében megállapított célok 
biztosítása érdekében szükséges.

(c) a harmadik ország vállalja, hogy nem 
adja át az adatokat másik harmadik ország 
részére.

Or. en

Módosítás 374
Ágnes Hankiss
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Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) a harmadik ország vállalja, hogy 
kizárólag akkor adja át az adatokat másik 
harmadik ország részére, ha erre a tagállam 
kifejezett felhatalmazást ad, és az átadás az 
ezen irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében 
megállapított célok biztosítása érdekében 
szükséges.

(c) a harmadik ország vállalja, hogy 
kizárólag akkor adja át az adatokat másik 
harmadik ország részére, ha erre a tagállam 
kifejezett felhatalmazást ad a 2008/977/IB 
tanácsi kerethatározat 13. cikkében foglalt 
feltételek a másik harmadik országra 
vonatkozó egyidejű teljesülése mellett, és 
az átadás az ezen irányelv 1. cikkének (2) 
bekezdésében megállapított célok 
biztosítása érdekében szükséges.

Or. hu

Módosítás 375
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ca) a harmadik ország túlzott késedelem 
vagy költség nélkül az Unióban 
alkalmazottakkal azonos hozzáférési, 
javítási, törlési és kompenzációs jogokat 
biztosít az uniós állampolgárok számára a 
PNR-adatok tekintetében,

Or. en

Módosítás 376
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ca) a harmadik ország túlzott késedelem 
vagy költség nélkül a személyes adatok 
védelmének azonos szintjét az Unióban 
alkalmazottakkal azonos hozzáférési, 
javítási, törlési és kompenzációs jogokat 
biztosít az uniós állampolgárok számára a 
PNR-adatok tekintetében,

Or. en

Módosítás 377
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(cb) a harmadik ország a PNR-adatok 
számára megfelelő és összehasonlítható 
szintű védelmet biztosít.

Or. en

Módosítás 378
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(cc) a 7. cikkben megadott valamennyi 
feltételnek értelemszerűen meg kell 
felelni.

Or. en
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Módosítás 379
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9 cikk törölve
Az adatmegőrzés időtartama

1. A tagállamok biztosítják, hogy a légi 
fuvarozók által az utasnyilvántartó 
hatóság részére szolgáltatott PNR-
adatokat 30 napig megőrizzék az 
utasnyilvántartó hatóság adatbázisában 
azt követően, hogy az utasnyilvántartó 
hatóságához beküldték azokat abban az 
első tagállamban, amelynek területén a 
nemzetközi légi járat leszállt vagy felszállt.
2. A PNR-adatoknak az (1) bekezdésben 
említett utasnyilvántartó hatóságához 
történő elküldését követő 30 nap lejártával 
az utasnyilvántartó hatóság egy további öt 
éves időtartamban megőrzi az adatokat. 
Ezen időszak alatt el kell rejteni minden 
olyan adatelemet, amely alkalmas annak 
az utasnak az azonosítására, akire a PNR-
adatok vonatkoznak. Az ilyen névtelenített 
PNR-adatok csak az utasnyilvántartó 
hatóság azon korlátozott személyi 
állománya részére hozzáférhetők, akik 
egyedi felhatalmazással rendelkeznek a 
PNR-adatok elemzésére és a 4. cikk (2) 
bekezdésének d) pontja szerinti értékelési 
kritériumok kialakítására. A teljes PNR-
adatokhoz történő hozzáférést csak az 
utasnyilvántartó hatóság vezetője 
rendelheti el a 4. cikk (2) bekezdésének c) 
pontjában meghatározott célból, ha 
indokoltan feltételezhető, hogy erre 
szükség van egy nyomozás lefolytatása 
érdekében, illetve egy egyedi és tényleges 
fenyegetésre vagy kockázatra adandó 
válaszként, továbbá egy adott nyomozás 
vagy bűnüldözés során.
Ennek az irányelvnek az alkalmazásában 
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a következő adatelemek tekintendők a 
PNR-adatok által érintett személy 
azonosítására alkalmasnak, ezért 
kiszűrendők és elrejtendők:
– Név(nevek), beleértve a PNR-adatok 
szerinti egyéb utasok neveit és az együtt 
utazó utazók számát a PNR-adatok 
szerint;
– cím és elérhetőség;
– általános megjegyzések, amennyiben 
olyan információt tartalmaznak, amely 
alkalmas lehet az utas azonosítására, 
akire a PNR-adatok vonatkoznak; és
– minden összegyűjtött előzetes 
utasinformáció.
3. A tagállamok biztosítják, hogy a 
PNR-adatokat a (2) bekezdésben 
meghatározott időszak lejártával töröljék. 
Ez a kötelezettség nem érinti azokat az 
eseteket, amikor az egyedi PNR-adatokat 
továbbították az illetékes hatóság számára, 
és azokat egy adott bűnügyi nyomozás 
vagy büntetőeljárás alá vonás 
összefüggésében használják, amely 
esetben az ilyen adatoknak az illetékes 
hatóság általi megőrzését a tagállam 
nemzeti joga szabályozza.
4. A 4. cikk (2) bekezdésének a) és b) 
pontjában említett találat eredményét az 
utasnyilvántartó hatóság mindaddig 
megőrzi, amíg az az illetékes 
hatóságoknak a pozitív találatról történő 
tájékoztatása érdekében szükséges. 
Amennyiben valamely automatizált 
találatkereső művelet eredménye a további 
nem automatikus felülvizsgálat 
következtében negatívnak bizonyul, az 
eredményt legfeljebb öt évig továbbra is 
tárolni kell a későbbi „téves” pozitív 
találatok elkerülése érdekében, kivéve ha 
az alapul szolgáló adatokat az öt év 
lejártakor még nem törölték a (3) 
bekezdéssel összhangban; ebben az 
esetben a naplót mindaddig meg kell 
őrizni, amíg az alapul szolgáló adatokat 
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nem törlik.

Or. en

Módosítás 380
Axel Voss

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a légi 
fuvarozók által az utasnyilvántartó hatóság 
részére szolgáltatott PNR-adatokat 30 
napig megőrizzék az utasnyilvántartó 
hatóság adatbázisában azt követően, hogy 
az utasnyilvántartó hatóságához 
beküldték azokat abban az első 
tagállamban, amelynek területén a 
nemzetközi légi járat leszállt vagy felszállt.

(1) Az utasnyilvántartó hatóság biztosítja, 
hogy a légi fuvarozók által az 
utasnyilvántartó hatóság részére 
szolgáltatott PNR-adatokat 30 napig 
megőrzi saját adatbázisában.

Or. de

Módosítás 381
Véronique Mathieu

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy a légi 
fuvarozók által az utasnyilvántartó hatóság 
részére szolgáltatott PNR-adatokat 30 
napig megőrizzék az utasnyilvántartó 
hatóság adatbázisában azt követően, hogy 
az utasnyilvántartó hatóságához beküldték 
azokat abban az első tagállamban, 
amelynek területén a nemzetközi légi járat 
leszállt vagy felszállt.

1. A tagállamok biztosítják, hogy a légi 
fuvarozók által az utasnyilvántartó hatóság 
részére szolgáltatott PNR-adatokat egy évig
megőrizzék az utasnyilvántartó hatóság 
adatbázisában azt követően, hogy az 
utasnyilvántartó hatóságához beküldték 
azokat abban az első tagállamban, 
amelynek területén az Unión belüli és 
kívüli légi járat leszállt vagy felszállt.

Or. fr
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Indokolás

Ha túl rövid az adatok megőrzésének időtartama, az működési nehézségeket okozhat 
mindenekelőtt olyan sürgős esetekben, amikor nincsen idő az elrejtés-feloldási eljárás 
lefolytatására. Ez megfosztaná a vizsgálatvezetőket az adatokhoz való hozzáféréstől a 
vizsgálat kulcsfontosságú pillanataiban. A vizsgálat kezdetén a vizsgálatvezetők még nem 
feltétlenül rendelkeznek minden olyan tényelemmel, ami alapján kijelenthető, hogy az 
adatokra szükség van.

Módosítás 382
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy a légi 
fuvarozók által az utasnyilvántartó hatóság 
részére szolgáltatott PNR-adatokat 30
napig megőrizzék az utasnyilvántartó 
hatóság adatbázisában azt követően, hogy 
az utasnyilvántartó hatóságához beküldték 
azokat abban az első tagállamban, 
amelynek területén a nemzetközi légi járat 
leszállt vagy felszállt.

1. A tagállamok biztosítják, hogy a légi 
fuvarozók által az utasnyilvántartó hatóság 
részére szolgáltatott PNR-adatokat 3 napig
megőrizzék az utasnyilvántartó hatóság 
adatbázisában azt követően, hogy az 
utasnyilvántartó hatóságához beküldték 
azokat abban az első tagállamban, 
amelynek területén a nemzetközi légi járat 
leszállt vagy felszállt.

Or. en

Módosítás 383
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A PNR-adatoknak az (1) bekezdésben 
említett utasnyilvántartó hatóságához 
történő elküldését követő 30 nap lejártával 
az utasnyilvántartó hatóság egy további öt 
éves időtartamban megőrzi az adatokat. 
Ezen időszak alatt el kell rejteni minden 
olyan adatelemet, amely alkalmas annak 

törölve
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az utasnak az azonosítására, akire a PNR-
adatok vonatkoznak. Az ilyen névtelenített 
PNR-adatok csak az utasnyilvántartó 
hatóság azon korlátozott személyi 
állománya részére hozzáférhetők, akik 
egyedi felhatalmazással rendelkeznek a 
PNR-adatok elemzésére és a 4. cikk (2) 
bekezdésének d) pontja szerinti értékelési 
kritériumok kialakítására. A teljes PNR-
adatokhoz történő hozzáférést csak az 
utasnyilvántartó hatóság vezetője 
rendelheti el a 4. cikk (2) bekezdésének c) 
pontjában meghatározott célból, ha 
indokoltan feltételezhető, hogy erre 
szükség van egy nyomozás lefolytatása 
érdekében, illetve egy egyedi és tényleges 
fenyegetésre vagy kockázatra adandó 
válaszként, továbbá egy adott nyomozás 
vagy bűnüldözés során.

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás 384
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A PNR-adatoknak az (1) bekezdésben 
említett utasnyilvántartó hatóságához 
történő elküldését követő 30 nap lejártával 
az utasnyilvántartó hatóság egy további öt 
éves időtartamban megőrzi az adatokat. 

törölve
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Ezen időszak alatt el kell rejteni minden 
olyan adatelemet, amely alkalmas annak 
az utasnak az azonosítására, akire a PNR-
adatok vonatkoznak. Az ilyen névtelenített 
PNR-adatok csak az utasnyilvántartó 
hatóság azon korlátozott személyi 
állománya részére hozzáférhetők, akik 
egyedi felhatalmazással rendelkeznek a 
PNR-adatok elemzésére és a 4. cikk (2) 
bekezdésének d) pontja szerinti értékelési 
kritériumok kialakítására. A teljes PNR-
adatokhoz történő hozzáférést csak az 
utasnyilvántartó hatóság vezetője 
rendelheti el a 4. cikk (2) bekezdésének c) 
pontjában meghatározott célból, ha 
indokoltan feltételezhető, hogy erre 
szükség van egy nyomozás lefolytatása 
érdekében, illetve egy egyedi és tényleges 
fenyegetésre vagy kockázatra adandó 
válaszként, továbbá egy adott nyomozás 
vagy bűnüldözés során.

Or. en

Módosítás 385
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A PNR-adatoknak az (1) bekezdésben 
említett utasnyilvántartó hatóságához 
történő elküldését követő 30 nap lejártával 
az utasnyilvántartó hatóság egy további öt 
éves időtartamban megőrzi az adatokat. 
Ezen időszak alatt el kell rejteni minden 
olyan adatelemet, amely alkalmas annak az 
utasnak az azonosítására, akire a PNR-
adatok vonatkoznak. Az ilyen névtelenített
PNR-adatok csak az utasnyilvántartó 
hatóság azon korlátozott személyi 
állománya részére hozzáférhetők, akik 
egyedi felhatalmazással rendelkeznek a 
PNR-adatok elemzésére és a 4. cikk (2) 

A PNR-adatoknak az (1) bekezdésben 
említett utasnyilvántartó hatóságához 
történő elküldését követő 30 nap lejártával 
az utasnyilvántartó hatóság egy további 
három hónapos időtartamban megőrzi az 
adatokat, majd ezt követően véglegesen 
törli azokat. Ezen időszak alatt el kell 
rejteni minden olyan adatelemet, amely 
alkalmas annak az utasnak az 
azonosítására, akire a PNR-adatok 
vonatkoznak. Az ilyen személytelenített
PNR-adatok csak az utasnyilvántartó 
hatóság azon korlátozott felső szintű 
személyi állománya részére hozzáférhetők, 
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bekezdésének d) pontja szerinti értékelési 
kritériumok kialakítására. A teljes PNR-
adatokhoz történő hozzáférést csak az 
utasnyilvántartó hatóság vezetője 
rendelheti el a 4. cikk (2) bekezdésének c) 
pontjában meghatározott célból, ha 
indokoltan feltételezhető, hogy erre 
szükség van egy nyomozás lefolytatása 
érdekében, illetve egy egyedi és tényleges
fenyegetésre vagy kockázatra adandó 
válaszként, továbbá egy adott nyomozás 
vagy bűnüldözés során.

akik egyedi felhatalmazással rendelkeznek 
a PNR-adatok elemzésére. A teljes PNR-
adatokhoz történő hozzáférést csak az 
utasnyilvántartó hatóság vezetője 
rendelheti el a 4. cikk (2) bekezdésének c) 
pontjában meghatározott célból, ha erre 
szükség van egy nyomozás lefolytatása 
érdekében, egy tényleges és közelgő
fenyegetésre adandó válaszként, vagy egy 
adott nyomozás vagy bűnüldözés esetén.

Or. en

Módosítás 386
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A PNR-adatoknak az (1) bekezdésben 
említett utasnyilvántartó hatóságához 
történő elküldését követő 30 nap lejártával 
az utasnyilvántartó hatóság egy további öt
éves időtartamban megőrzi az adatokat. 
Ezen időszak alatt el kell rejteni minden 
olyan adatelemet, amely alkalmas annak az 
utasnak az azonosítására, akire a PNR-
adatok vonatkoznak. Az ilyen névtelenített 
PNR-adatok csak az utasnyilvántartó 
hatóság azon korlátozott személyi 
állománya részére hozzáférhetők, akik 
egyedi felhatalmazással rendelkeznek a 
PNR-adatok elemzésére és a 4. cikk (2) 
bekezdésének d) pontja szerinti értékelési 
kritériumok kialakítására. A teljes PNR-
adatokhoz történő hozzáférést csak az 
utasnyilvántartó hatóság vezetője 
rendelheti el a 4. cikk (2) bekezdésének c) 
pontjában meghatározott célból, ha 
indokoltan feltételezhető, hogy erre 
szükség van egy nyomozás lefolytatása 
érdekében, illetve egy egyedi és tényleges 

A PNR-adatoknak az (1) bekezdésben 
említett utasnyilvántartó hatóságához 
történő elküldését követő 30 nap lejártával 
az utasnyilvántartó hatóság egy további 
három éves időtartamban megőrzi az 
adatokat. Ezen időszak alatt el kell rejteni 
minden olyan adatelemet, amely alkalmas 
annak az utasnak az azonosítására, akire a 
PNR-adatok vonatkoznak. Az ilyen 
névtelenített PNR-adatok csak az 
utasnyilvántartó hatóság azon korlátozott 
személyi állománya részére hozzáférhetők, 
akik egyedi felhatalmazással rendelkeznek 
a PNR-adatok elemzésére és a 4. cikk (2) 
bekezdésének d) pontja szerinti értékelési 
kritériumok kialakítására. A teljes PNR-
adatokhoz történő hozzáférést csak az 
utasnyilvántartó hatóság vezetője 
rendelheti el a 4. cikk (2) bekezdésének c) 
pontjában meghatározott célból, ha 
indokoltan feltételezhető, hogy erre 
szükség van egy nyomozás lefolytatása 
érdekében, illetve egy egyedi és tényleges 
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fenyegetésre vagy kockázatra adandó 
válaszként, továbbá egy adott nyomozás 
vagy bűnüldözés során.

fenyegetésre vagy kockázatra adandó 
válaszként, továbbá egy adott nyomozás 
vagy bűnüldözés során.

Or. en

Módosítás 387
Véronique Mathieu

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A PNR-adatoknak az (1) bekezdésben 
említett utasnyilvántartó hatóságához 
történő elküldését követő 30 nap lejártával 
az utasnyilvántartó hatóság egy további öt 
éves időtartamban megőrzi az adatokat. 
Ezen időszak alatt el kell rejteni minden 
olyan adatelemet, amely alkalmas annak az 
utasnak az azonosítására, akire a PNR-
adatok vonatkoznak. Az ilyen névtelenített 
PNR-adatok csak az utasnyilvántartó 
hatóság azon korlátozott személyi 
állománya részére hozzáférhetők, akik 
egyedi felhatalmazással rendelkeznek a 
PNR-adatok elemzésére és a 4. cikk (2) 
bekezdésének d) pontja szerinti értékelési 
kritériumok kialakítására. A teljes PNR-
adatokhoz történő hozzáférést csak az 
utasnyilvántartó hatóság vezetője rendelheti 
el a 4. cikk (2) bekezdésének c) pontjában 
meghatározott célból, ha indokoltan 
feltételezhető, hogy erre szükség van egy 
nyomozás lefolytatása érdekében, illetve 
egy egyedi és tényleges fenyegetésre vagy 
kockázatra adandó válaszként, továbbá egy 
adott nyomozás vagy bűnüldözés során.

A PNR-adatoknak az (1) bekezdésben 
említett utasnyilvántartó hatóságához 
történő elküldését követő egy év lejártával 
az utasnyilvántartó hatóság egy további öt 
éves időtartamban megőrzi az adatokat. 
Ezen időszak alatt névtelenné kell tenni
minden olyan adatelemet, amely alkalmas 
annak az utasnak az azonosítására, akire a 
PNR-adatok vonatkoznak. Az ilyen 
névtelenített PNR-adatok csak az 
utasnyilvántartó hatóság azon korlátozott 
személyi állománya részére hozzáférhetők, 
akik egyedi felhatalmazással rendelkeznek 
a PNR-adatok elemzésére és a 4. cikk (2) 
bekezdésének d) pontja szerinti értékelési 
kritériumok kialakítására. A teljes PNR-
adatokhoz történő hozzáférést csak az 
utasnyilvántartó hatóság korlátozott 
számú, egyénileg kinevezett és külön 
felhatalmazással rendelkező vezetője
rendelheti el a 4. cikk (2) bekezdésének c) 
pontjában meghatározott célból, ha 
indokoltan feltételezhető, hogy erre 
szükség van egy nyomozás lefolytatása 
érdekében, illetve egy egyedi és tényleges 
fenyegetésre vagy kockázatra adandó 
válaszként, továbbá egy adott nyomozás 
vagy bűnüldözés során.

Or. fr
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Indokolás

A félreértések elkerülése végett pontosítani szükséges azt, hogy az elrejtés az adatok 
névtelenné tételét jelenti. Továbbá, az utasnyilvántartó hatóságok folyamatos működésének 
biztosítása érdekében (a hét minden napján, a nap 24 órájában), ki kell terjeszteni az összes 
rejtett PNR adathoz való hozzáférés lehetőségét néhány további személyre, mivel az egyetlen 
vezetővel előfordulhat, hogy nem elérhető (betegség, szabadság stb.).

Módosítás 388
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A PNR-adatoknak az (1) bekezdésben 
említett utasnyilvántartó hatóságához 
történő elküldését követő 30 nap lejártával 
az utasnyilvántartó hatóság egy további öt 
éves időtartamban megőrzi az adatokat. 
Ezen időszak alatt el kell rejteni minden 
olyan adatelemet, amely alkalmas annak az 
utasnak az azonosítására, akire a PNR-
adatok vonatkoznak. Az ilyen névtelenített 
PNR-adatok csak az utasnyilvántartó 
hatóság azon korlátozott személyi 
állománya részére hozzáférhetők, akik 
egyedi felhatalmazással rendelkeznek a 
PNR-adatok elemzésére és a 4. cikk (2) 
bekezdésének d) pontja szerinti értékelési 
kritériumok kialakítására. A teljes PNR-
adatokhoz történő hozzáférést csak az 
utasnyilvántartó hatóság vezetője 
rendelheti el a 4. cikk (2) bekezdésének c) 
pontjában meghatározott célból, ha 
indokoltan feltételezhető, hogy erre 
szükség van egy nyomozás lefolytatása 
érdekében, illetve egy egyedi és tényleges 
fenyegetésre vagy kockázatra adandó 
válaszként, továbbá egy adott nyomozás 
vagy bűnüldözés során.

A PNR-adatoknak az (1) bekezdésben 
említett utasnyilvántartó hatóságához 
történő elküldését követő három nap
lejártával az utasnyilvántartó hatóság csak 
akkor őrzi meg az adatokat, ha indokoltan 
feltételezhető, hogy erre szükség van 
valamely nyomozás lefolytatása 
érdekében, illetve egyedi és tényleges 
fenyegetésre vagy kockázatra adandó 
válaszként, továbbá adott nyomozás vagy 
bűnüldözés során. Ezen időszak alatt, ami 
nem haladja meg a nyomozás 
lefolytatásához szükséges időt, el kell 
rejteni minden olyan adatelemet, amely 
alkalmas annak az utasnak az 
azonosítására, akire a PNR-adatok 
vonatkoznak. Az ilyen névtelenített 
PNR-adatok csak az utasnyilvántartó 
hatóság azon korlátozott személyi 
állománya részére hozzáférhetők, akik 
egyedi felhatalmazással rendelkeznek a 
PNR-adatok. A teljes PNR-adatokhoz 
történő hozzáférést csak az 
utasnyilvántartó hatóság vezetője 
rendelheti el a 4. cikk (2) bekezdésének c) 
pontjában meghatározott célból, .

Or. en
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Indokolás

Az adatok átfogó megőrzését el kell kerülni.

Módosítás 389
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– cím és elérhetőség; – elérhetőség és cím, beleértve a 
számlázási címet is;

Or. ro

Módosítás 390
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– cím és elérhetőség; – cím és elérhetőség, beleértve a 
számlázási címet is;

Or. en

Módosítás 391
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – 2 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- törzsutasra vonatkozó információ;

Or. en
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Módosítás 392
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– általános megjegyzések, amennyiben 
olyan információt tartalmaznak, amely 
alkalmas lehet az utas azonosítására, 
akire a PNR-adatok vonatkoznak; és

törölve

Or. en

Módosítás 393
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– általános megjegyzések, amennyiben 
olyan információt tartalmaznak, amely 
alkalmas lehet az utas azonosítására, akire 
a PNR-adatok vonatkoznak; és

– törzsutasok köre és általános 
megjegyzések, amennyiben olyan 
információt tartalmaznak, amely alkalmas 
lehet az utas azonosítására, akire a PNR-
adatok vonatkoznak; és

Or. ro

Módosítás 394
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok biztosítják, hogy a 
PNR-adatokat a (2) bekezdésben 
meghatározott időszak lejártával töröljék. 

3. A tagállamok biztosítják, hogy a 
PNR-adatokat a (1) bekezdésben 
meghatározott időszak lejártával töröljék. 
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Ez a kötelezettség nem érinti azokat az 
eseteket, amikor az egyedi PNR-adatokat 
továbbították az illetékes hatóság számára, 
és azokat egy adott bűnügyi nyomozás 
vagy büntetőeljárás alá vonás
összefüggésében használják, amely esetben 
az ilyen adatoknak az illetékes hatóság 
általi megőrzését a tagállam nemzeti joga 
szabályozza.

Ez a kötelezettség nem érinti azokat az 
eseteket, amikor az egyedi PNR-adatokat 
továbbították az illetékes hatóság számára, 
és azokat egy adott bűnügyi nyomozás 
vagy egy adott személyt vagy személyek 
egy csoportját célzó büntetőeljárás
összefüggésében használják, amely esetben 
az ilyen adatoknak az illetékes hatóság 
általi megőrzését a tagállam nemzeti joga 
szabályozza.

Or. en

Módosítás 395
Axel Voss

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
PNR-adatokat a (2) bekezdésben 
meghatározott időszak lejártával töröljék. 
Ez a kötelezettség nem érinti azokat az 
eseteket, amikor az egyedi PNR-adatokat 
továbbították az illetékes hatóság számára, 
és azokat egy adott bűnügyi nyomozás 
vagy büntetőeljárás alá vonás 
összefüggésében használják, amely esetben 
az ilyen adatoknak az illetékes hatóság 
általi megőrzését a tagállam nemzeti joga 
szabályozza.

(3) Az utasnyilvántartó hatóság biztosítja, 
hogy a PNR-adatokat a (2) bekezdésben 
meghatározott időszak lejártával töröljék. 
Ez a kötelezettség nem érinti azokat az 
eseteket, amikor az egyedi PNR-adatokat 
továbbították az illetékes hatóság számára, 
és azokat egy adott bűnügyi nyomozás 
vagy büntetőeljárás alá vonás 
összefüggésében használják, amely esetben 
az ilyen adatoknak az illetékes hatóság 
általi megőrzését a tagállam nemzeti joga 
szabályozza.

Or. de

Módosítás 396
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok biztosítják, hogy a 
PNR-adatokat a (2) bekezdésben 
meghatározott időszak lejártával töröljék. 
Ez a kötelezettség nem érinti azokat az 
eseteket, amikor az egyedi PNR-adatokat 
továbbították az illetékes hatóság számára, 
és azokat egy adott bűnügyi nyomozás 
vagy büntetőeljárás alá vonás 
összefüggésében használják, amely esetben 
az ilyen adatoknak az illetékes hatóság 
általi megőrzését a tagállam nemzeti joga 
szabályozza.

3. A tagállamok biztosítják, hogy a 
PNR-adatokat a (2) bekezdésben 
meghatározott időszak lejártával 
véglegesen töröljék. Ez a kötelezettség 
nem érinti azokat az eseteket, amikor az 
egyedi PNR-adatokat továbbították az 
illetékes hatóság számára, és azokat egy 
adott bűnügyi nyomozás vagy 
büntetőeljárás alá vonás összefüggésében 
használják, amely esetben az ilyen 
adatoknak az illetékes hatóság általi 
megőrzését a tagállam nemzeti joga 
szabályozza.

Or. en

Módosítás 397
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A 4. cikk (2) bekezdésének a) és b) 
pontjában említett találat eredményét az 
utasnyilvántartó hatóság mindaddig 
megőrzi, amíg az az illetékes hatóságoknak 
a pozitív találatról történő tájékoztatása 
érdekében szükséges. Amennyiben 
valamely automatizált találatkereső 
művelet eredménye a további nem 
automatikus felülvizsgálat következtében 
negatívnak bizonyul, az eredményt 
legfeljebb öt évig továbbra is tárolni kell a 
későbbi „téves” pozitív találatok elkerülése 
érdekében, kivéve ha az alapul szolgáló 
adatokat az öt év lejártakor még nem 
törölték a (3) bekezdéssel összhangban; 
ebben az esetben a naplót mindaddig meg 
kell őrizni, amíg az alapul szolgáló 
adatokat nem törlik.

4. A 4. cikk (2) bekezdésének a) és b) 
pontjában említett találat eredményét az 
utasnyilvántartó hatóság mindaddig 
megőrzi, amíg az az illetékes hatóságoknak 
a pozitív találatról történő tájékoztatása 
érdekében szükséges. Amennyiben 
valamely automatizált találatkereső 
művelet eredménye a további nem 
automatikus felülvizsgálat következtében 
negatívnak bizonyul, az eredményt 
legfeljebb egy évig továbbra is tárolni kell 
a későbbi „téves” pozitív találatok 
elkerülése érdekében, kivéve, ha az alapul 
szolgáló adatokat az három év lejártakor 
még nem törölték a (3) bekezdéssel 
összhangban; ebben az esetben a naplót 
mindaddig meg kell őrizni, amíg az alapul 
szolgáló adatokat nem törlik.
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Or. en

Módosítás 398
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A 4. cikk (2) bekezdésének a) és b) 
pontjában említett találat eredményét az 
utasnyilvántartó hatóság mindaddig 
megőrzi, amíg az az illetékes hatóságoknak 
a pozitív találatról történő tájékoztatása 
érdekében szükséges. Amennyiben 
valamely automatizált találatkereső 
művelet eredménye a további nem 
automatikus felülvizsgálat következtében 
negatívnak bizonyul, az eredményt 
legfeljebb öt évig továbbra is tárolni kell a 
későbbi „téves” pozitív találatok 
elkerülése érdekében, kivéve ha az alapul 
szolgáló adatokat az öt év lejártakor még 
nem törölték a (3) bekezdéssel 
összhangban; ebben az esetben a naplót 
mindaddig meg kell őrizni, amíg az alapul 
szolgáló adatokat nem törlik.

4. A 4. cikk (2) bekezdésének b) pontjában 
említett találat eredményét az 
utasnyilvántartó hatóság mindaddig 
megőrzi, amíg az az illetékes hatóságoknak 
a pozitív találatról történő tájékoztatása 
érdekében szükséges. Amennyiben 
valamely automatizált találatkereső 
művelet eredménye a további nem 
automatikus felülvizsgálat következtében 
negatívnak bizonyul, az alapul szolgáló 
adatokat kijavítják vagy törlik a megfelelő 
adatbázisban.

Or. en

Módosítás 399
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A 4. cikk (2) bekezdésének a) és b) 
pontjában említett találat eredményét az 
utasnyilvántartó hatóság mindaddig 
megőrzi, amíg az az illetékes hatóságoknak 
a pozitív találatról történő tájékoztatása 

4. A 4. cikk (2) bekezdésének b) pontjában 
említett találat eredményét az 
utasnyilvántartó hatóság mindaddig 
megőrzi, amíg az az illetékes hatóságoknak 
a pozitív találatról történő tájékoztatása 
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érdekében szükséges. Amennyiben 
valamely automatizált találatkereső 
művelet eredménye a további nem 
automatikus felülvizsgálat következtében 
negatívnak bizonyul, az eredményt 
legfeljebb öt évig továbbra is tárolni kell a 
későbbi „téves” pozitív találatok 
elkerülése érdekében, kivéve ha az alapul 
szolgáló adatokat az öt év lejártakor még 
nem törölték a (3) bekezdéssel 
összhangban; ebben az esetben a naplót 
mindaddig meg kell őrizni, amíg az alapul 
szolgáló adatokat nem törlik.

érdekében szükséges. Amennyiben 
valamely automatizált találatkereső 
művelet eredménye a további nem 
automatikus felülvizsgálat következtében 
negatívnak bizonyul, az adatokat kijavítják 
vagy legkésőbb a három hónapos 
adattárolási időszak végén törlik az 
adatbázisból.

Or. en

Módosítás 400
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A 4. cikk (2) bekezdésének a) és b) 
pontjában említett találat eredményét az 
utasnyilvántartó hatóság mindaddig 
megőrzi, amíg az az illetékes hatóságoknak 
a pozitív találatról történő tájékoztatása 
érdekében szükséges. Amennyiben 
valamely automatizált találatkereső 
művelet eredménye a további nem 
automatikus felülvizsgálat következtében 
negatívnak bizonyul, az eredményt 
legfeljebb öt évig továbbra is tárolni kell a 
későbbi „téves” pozitív találatok elkerülése 
érdekében, kivéve ha az alapul szolgáló 
adatokat az öt év lejártakor még nem 
törölték a (3) bekezdéssel összhangban; 
ebben az esetben a naplót mindaddig meg 
kell őrizni, amíg az alapul szolgáló 
adatokat nem törlik.

4. A 4. cikk (2) bekezdésének a) pontjában 
említett találat eredményét az 
utasnyilvántartó hatóság mindaddig 
megőrzi, amíg az az illetékes hatóságoknak 
a pozitív találatról történő tájékoztatása 
érdekében szükséges. Amennyiben 
valamely automatizált találatkereső 
művelet eredménye a további nem 
automatikus felülvizsgálat következtében 
negatívnak bizonyul, az eredményt 
legfeljebb öt évig továbbra is tárolni kell a 
későbbi „téves” pozitív találatok elkerülése 
érdekében, kivéve, ha az alapul szolgáló 
adatokat még nem törölték a (3) 
bekezdéssel összhangban; ebben az esetben 
a naplót mindaddig meg kell őrizni, amíg 
az alapul szolgáló adatokat nem törlik.

Or. en
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Módosítás 401
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10 cikk törölve
A légi fuvarozókkal szemben kiszabható 

szankciók
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
nemzeti jogukkal összhangban visszatartó 
erejű, hatékony és arányos szankciókat –
többet között pénzbírságot – írjanak elő
azon légi fuvarozókkal szemben, akik nem 
továbbítják az ezen irányelv szerint előírt 
adatokat – amennyiben már 
összegyűjtötték azokat –, illetve ezen 
kötelezettségük teljesítésének nem az 
előírt formátumban tesznek eleget, vagy 
más módon megszegik az ezen irányelv 
szerint elfogadott nemzeti rendelkezéseket.

Or. en

Módosítás 402
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
nemzeti jogukkal összhangban visszatartó 
erejű, hatékony és arányos szankciókat –
többet között pénzbírságot – írjanak elő 
azon légi fuvarozókkal szemben, akik nem 
továbbítják az ezen irányelv szerint előírt 
adatokat – amennyiben már 
összegyűjtötték azokat –, illetve ezen 
kötelezettségük teljesítésének nem az előírt 
formátumban tesznek eleget, vagy más 
módon megszegik az ezen irányelv szerint 

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
nemzeti jogukkal összhangban visszatartó 
erejű, hatékony és arányos szankciókat –
többet között pénzbírságot – írjanak elő 
azon légi fuvarozókkal szemben, akik nem 
továbbítják az ezen irányelv szerint előírt 
adatokat – amennyiben már 
összegyűjtötték azokat –, illetve ezen 
kötelezettségük teljesítésének nem az 
ICAO által a PNR-adatokra vonatkozó 
útmutatókban előírt formátumban tesznek 
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elfogadott nemzeti rendelkezéseket. eleget, vagy más módon megszegik az ezen 
irányelv szerint elfogadott nemzeti 
rendelkezéseket. Nem rónak ki bírságot a 
légi fuvarozókra, ha a harmadik ország 
hatóságai nem engedélyezik számukra a 
PNR-adatok továbbítását.

Or. en

Módosítás 403
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk
Az utasnyilvántartó hatóságokkal 

szembeni bírságok
Nemzeti jogukkal összhangban a 
tagállamok biztosítják, hogy visszatartó 
erejű, hatékony és arányos szankciókat 
írnak elő azon utasnyilvántartó 
hatóságokkal szemben, amelyek nem 
gyűjtik, használják vagy továbbítják az
ezen irányelv rendelkezései szerinti 
adatokat.

Or. en

Módosítás 404
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11 cikk törölve
A személyes adatok védelme

1. Valamennyi tagállam gondoskodik 
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arról, hogy a személyes adatok ezen 
irányelv szerinti valamennyi feldolgozása 
tekintetében minden utas ugyanolyan 
hozzáférési, kiigazítási, törlési és tiltási 
joggal, továbbá kártérítéshez és bírósági 
jogorvoslathoz való joggal rendelkezzen, 
mint amelyeket a 2008/977/IB tanácsi 
kerethatározat 17., 18., 19. és 20. 
cikkeinek végrehajtására szolgáló nemzeti 
jogszabály alapján fogadtak el. Így a 
2008/977/IB tanácsi kerethatározat 17., 
18., 19. és 20. cikkeit alkalmazni kell.
2. Valamennyi tagállam gondoskodik 
arról, hogy 2008/977/IB tanácsi 
kerethatározat 21. és 22. cikkeinek 
végrehajtására szolgáló nemzeti 
jogszabálynak az adatfeldolgozás bizalmas 
jellegével kapcsolatos rendelkezéseit 
alkalmazzák az ezen irányelv szerinti 
minden adatfeldolgozásra.
3. Tilos a PNR-adatok minden olyan 
feldolgozása, amely a személy faji vagy 
etnikai származására, vallási vagy 
világnézeti meggyőződésére, politikai 
véleményére, szakszervezeti tagságára, 
egészségi állapotára vagy szexuális életére 
vonatkozik. Amennyiben az 
utasnyilvántartó hatóság ilyen 
információt felfedő PNR-adatokat kap, 
azokat haladéktalanul törli.
4. Az utasnyilvántartó hatóság és az 
illetékes hatóságok naplózzák vagy 
dokumentálják a légi fuvarozók által 
végzett minden PNR-adatfeldolgozást, az 
utasnyilvántartó hatóság által végzett 
minden PNR-adattovábbítást és az 
illetékes hatóságok továbbá a más 
tagállamok vagy harmadik országok 
utasnyilvántartó hatósága általi 
adatkérést – még akkor is, ha azt 
visszautasítják – annak érdekében, hogy –
különösen a nemzeti adatvédelmi 
felügyeleti hatóságok előtt – igazolják az 
adatfeldolgozás jogszerűségét, 
ellenőrizzék önmagukat és biztosítsák az 
adatok épségét, valamint az 
adatfeldolgozás biztonságát. Ezeket az 
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adatnaplókat öt évig kell megőrizni, 
kivéve ha az öt év lejártakor az alapul 
szolgáló adatokat még nem törölték a 9. 
cikk (3) bekezdésével összhangban, amely 
esetben a naplókat az alapul szolgáló 
adatok törléséig kell megőrizni.
5. A tagállamok biztosítják, hogy a légi 
fuvarozók, azok megbízottai vagy az egyéb 
légi személyfuvarozási jegyértékesítők a 
nemzetközi légi járatok utasait a légi 
járatra történő helyfoglaláskor és a jegy 
megvásárlásakor egyértelműen és 
pontosan tájékoztassák arról, hogy a 
PNR-adatokat az utasnyilvántartó 
hatósághoz továbbítják feldolgozás 
céljából, továbbá az adatmegőrzés 
időtartamáról, valamint arról, hogy az 
adatok lehetséges felhasználásának célja 
a terrorista bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
nyomozása és megbüntetése, illetve arról, 
hogy lehetséges az ilyen adatok cseréje és 
megosztása, továbbá az adatvédelmi 
jogaikról, különösen arról, hogy 
panasszal fordulhatnak a választásuk 
szerinti nemzeti adatvédelmi felügyelő 
hatósághoz. Ugyanezeket az 
információkat a tagállamok 
nyilvánosságra is hozzák.
6. Az utasnyilvántartó hatóságnak és az 
illetékes hatóságoknak tilos bármely 
PNR-adatot a tagállamok vagy harmadik 
országok magánfelei részére továbbítani.
7. A 10. cikk sérelme nélkül, a tagállamok 
kötelesek az ezen irányelv 
rendelkezéseinek teljes körű végrehajtását 
szolgáló megfelelő intézkedéseket 
elfogadni, és különösen kötelesek 
hatékony, arányos és visszatartó hatású 
szankciókat meghatározni az ezen 
irányelv szerint elfogadott rendelkezések 
megsértésének esetére.

Or. en
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Módosítás 405
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Valamennyi tagállam gondoskodik arról, 
hogy a személyes adatok ezen irányelv 
szerinti valamennyi feldolgozása
tekintetében minden utas ugyanolyan 
hozzáférési, kiigazítási, törlési és tiltási 
joggal, továbbá kártérítéshez és bírósági 
jogorvoslathoz való joggal rendelkezzen,
mint amelyeket a 2008/977/IB tanácsi 
kerethatározat 17., 18., 19. és 20. cikkeinek
végrehajtására szolgáló nemzeti jogszabály 
alapján fogadtak el. Így a 2008/977/IB 
tanácsi kerethatározat 17., 18., 19. és 20. 
cikkeit alkalmazni kell.

1. Valamennyi tagállam gondoskodik arról, 
hogy az adatfeldolgozás titkosságára és az 
adatbiztonságra vonatkozó 2008/977/IB 
tanácsi kerethatározat 21. és 22. cikkeinek
végrehajtására szolgáló nemzeti jogszabály 
rendelkezései legyenek alkalmazandók a 
személyes adatok minden ezen irányelv 
szerinti feldolgozására. A légi fuvarozók 
számára, amelyek az utazási irodáktól 
megszerzik az utasok elérhetőségi adatait, 
nem megengedett azok kereskedelmi célra 
történő felhasználása.

Or. en

Módosítás 406
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Valamennyi tagállam gondoskodik arról, 
hogy a személyes adatok ezen irányelv 
szerinti valamennyi feldolgozása 
tekintetében minden utas ugyanolyan 
hozzáférési, kiigazítási, törlési és tiltási 
joggal, továbbá kártérítéshez és bírósági 
jogorvoslathoz való joggal rendelkezzen, 
mint amelyeket a 2008/977/IB tanácsi 
kerethatározat 17., 18., 19. és 20. 
cikkeinek végrehajtására szolgáló nemzeti 
jogszabály alapján fogadtak el. Így a 
2008/977/IB tanácsi kerethatározat 17., 
18., 19. és 20. cikkeit alkalmazni kell.

1. Valamennyi tagállam gondoskodik arról, 
hogy a személyes adatok ezen irányelv 
szerinti valamennyi feldolgozása 
tekintetében minden utas ugyanolyan 
hozzáférési, kiigazítási, törlési és tiltási 
joggal, továbbá kártérítéshez és bírósági 
jogorvoslathoz való joggal rendelkezzen, 
mint amelyeket a személyes adatoknak az 
illetékes hatóságok által a 
bűncselekmények megelőzése, nyomozása, 
felderítése, büntetőeljárás lefolytatása 
vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása 
céljából végzett feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
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az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 
xx/xx/201x európai parlamenti és tanácsi 
irányelv végrehajtására szolgáló nemzeti 
jogszabály alapján fogadtak el.

Or. en

Indokolás

A személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, 
nyomozása, felderítése, büntetőeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása 
céljából végzett feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról szóló irányelvet az uniós PNR-irányelv előtt kell elfogadni. 

Módosítás 407
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Valamennyi tagállam gondoskodik arról, 
hogy a személyes adatok ezen irányelv 
szerinti valamennyi feldolgozása 
tekintetében minden utas ugyanolyan 
hozzáférési, kiigazítási, törlési és tiltási 
joggal, továbbá kártérítéshez és bírósági 
jogorvoslathoz való joggal rendelkezzen, 
mint amelyeket a 2008/977/IB tanácsi 
kerethatározat 17., 18., 19. és 20. cikkeinek 
végrehajtására szolgáló nemzeti jogszabály 
alapján fogadtak el. Így a 2008/977/IB 
tanácsi kerethatározat 17., 18., 19. és 20. 
cikkeit alkalmazni kell.

1. Valamennyi tagállam gondoskodik arról, 
hogy a személyes adatok ezen irányelv 
szerinti valamennyi feldolgozása 
tekintetében minden utas ugyanolyan 
hozzáférési, kiigazítási, törlési és tiltási 
joggal, továbbá kártérítéshez és bírósági 
jogorvoslathoz való joggal rendelkezzen, 
mint amelyeket a 2008/977/IB tanácsi 
kerethatározat 17. cikk (1) bekezdésének,
18., 19. és 20. cikkeinek végrehajtására 
szolgáló nemzeti jogszabály alapján 
fogadtak el. Így a 2008/977/IB tanácsi 
kerethatározat 17. cikk (1) bekezdését, 18., 
19. és 20. cikkeit alkalmazni kell.

Or. en

Módosítás 408
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Valamennyi tagállam gondoskodik arról, 
hogy 2008/977/IB tanácsi kerethatározat 
21. és 22. cikkeinek végrehajtására 
szolgáló nemzeti jogszabálynak az 
adatfeldolgozás bizalmas jellegével 
kapcsolatos rendelkezéseit alkalmazzák az 
ezen irányelv szerinti minden 
adatfeldolgozásra.

2. Valamennyi tagállam gondoskodik arról, 
hogy a személyes adatoknak az illetékes 
hatóságok által a bűncselekmények 
megelőzése, nyomozása, felderítése, 
büntetőeljárás lefolytatása vagy 
büntetőjogi szankciók végrehajtása 
céljából végzett feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 
xx/xx/201x európai parlamenti és tanácsi 
irányelv végrehajtására szolgáló nemzeti 
jogszabály rendelkezéseit alkalmazzák az 
ezen irányelv szerinti minden 
adatfeldolgozásra.

Or. en

Módosítás 409
Axel Voss

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Valamennyi tagállam gondoskodik 
arról, hogy 2008/977/IB tanácsi 
kerethatározat 21. és 22. cikkeinek 
végrehajtására szolgáló nemzeti 
jogszabálynak az adatfeldolgozás bizalmas 
jellegével kapcsolatos rendelkezéseit 
alkalmazzák az ezen irányelv szerinti 
minden adatfeldolgozásra.

(2) Valamennyi tagállam gondoskodik 
arról, hogy 2008/977/IB tanácsi 
kerethatározat 21. és 22. cikkeinek 
végrehajtására szolgáló nemzeti 
jogszabálynak az adatfeldolgozás bizalmas 
jellegével kapcsolatos rendelkezéseit 
alkalmazzák az ezen irányelv szerinti 
minden adatfeldolgozásra. Azoknak a légi 
fuvarozóknak, amelyek a járataikra 
utazási irodán vagy egyéb 
utazásközvetítőn keresztül helyfoglalást 
intéző utasok elérhetőségi adatait gyűjtik, 
tilos ezeket az adatokat marketingcélokra 
felhasználni.

Or. de
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Módosítás 410
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Amennyiben a 95/46/EK irányelv 
végrehajtására szolgáló nemzeti
jogszabály rendelkezései az (1) és a (2)
bekezdéshez képest nagyobb hozzáférési, 
kiigazítási, törlési és tiltási, továbbá 
kártérítéshez és bírósági jogorvoslathoz, 
az adatfeldolgozás bizalmas jellegéhez és 
adatbiztonsághoz való jogot biztosítanak 
az utas számára, e rendelkezések 
alkalmazandók.

Or. en

Módosítás 411
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Amennyiben a 95/46/EK irányelv 
végrehajtására szolgáló nemzeti
jogszabály rendelkezései az (1) és a (2) 
bekezdéshez képest nagyobb hozzáférési, 
kiigazítási, törlési és tiltási, továbbá 
kártérítéshez és bírósági jogorvoslathoz, 
az adatfeldolgozás bizalmas jellegéhez és 
adatbiztonsághoz való jogot biztosítanak 
az utas számára, e rendelkezések 
alkalmazandók.

Or. en

Módosítás 412
Sophia in 't Veld
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Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Tilos a PNR-adatok minden olyan 
feldolgozása, amely a személy faji vagy
etnikai származására, vallási vagy 
világnézeti meggyőződésére, politikai 
véleményére, szakszervezeti tagságára, 
egészségi állapotára vagy szexuális életére
vonatkozik. Amennyiben az 
utasnyilvántartó hatóság ilyen információt 
felfedő PNR-adatokat kap, azokat 
haladéktalanul törli.

3. Tilos a PNR-adatok minden olyan 
feldolgozása, amely a személy nemére, 
fajára, bőrszínére, etnikai vagy társadalmi
származására, genetikai tulajdonságaira, 
nyelvére, vallási vagy világnézeti 
meggyőződésére, politikai véleményére, 
szakszervezeti tagságára, nemzeti 
kisebbséghez való tartozására, vagyonára, 
fogyatékosságára, életkorára, egészségi 
állapotára vagy szexuális beállítottságára
vonatkozik, amint azt az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának 21. cikke 
megállapítja.. Amennyiben az 
utasnyilvántartó hatóság ilyen információt 
felfedő PNR-adatokat kap, azokat 
haladéktalanul és véglegesen törli.

Or. en

Módosítás 413
Kinga Göncz

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Tilos a PNR-adatok minden olyan 
feldolgozása, amely a személy faji vagy 
etnikai származására, vallási vagy 
világnézeti meggyőződésére, politikai 
véleményére, szakszervezeti tagságára, 
egészségi állapotára vagy szexuális életére
vonatkozik. Amennyiben az 
utasnyilvántartó hatóság ilyen információt 
felfedő PNR-adatokat kap, azokat 
haladéktalanul törli.

3. Tilos a PNR-adatok minden olyan 
feldolgozása, amely a személy faji vagy 
etnikai származására, vallási vagy 
világnézeti meggyőződésére, politikai 
véleményére, szakszervezeti tagságára, 
egészségi állapotára, fogyatékosságára
vagy szexuális beállítottságára vonatkozik. 
Amennyiben az utasnyilvántartó hatóság 
ilyen információt felfedő PNR-adatokat 
kap, azokat haladéktalanul törli; az ilyen 
adatokat feldolgozó légi fuvarozókra az 
ezen irányelv 10. cikkében megállapított 
bírságok alkalmazandók..
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Or. en

Módosítás 414
Axel Voss

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az utasnyilvántartó hatóság és az 
illetékes hatóságok naplózzák vagy 
dokumentálják a légi fuvarozók által 
végzett minden PNR-adatfeldolgozást, az 
utasnyilvántartó hatóság által végzett 
minden PNR-adattovábbítást és az illetékes 
hatóságok továbbá a más tagállamok vagy 
harmadik országok utasnyilvántartó 
hatósága általi adatkérést – még akkor is, 
ha azt visszautasítják – annak érdekében, 
hogy – különösen a nemzeti adatvédelmi
felügyeleti hatóságok előtt – igazolják az 
adatfeldolgozás jogszerűségét, ellenőrizzék 
önmagukat és biztosítsák az adatok 
épségét, valamint az adatfeldolgozás 
biztonságát. Ezeket az adatnaplókat öt évig 
kell megőrizni, kivéve ha az öt év 
lejártakor az alapul szolgáló adatokat még 
nem törölték a 9. cikk (3) bekezdésével 
összhangban, amely esetben a naplókat az 
alapul szolgáló adatok törléséig kell 
megőrizni.

(4) Az utasnyilvántartó hatóság és az 
illetékes hatóságok naplózzák vagy 
dokumentálják a légi fuvarozók által 
végzett minden PNR-adatfeldolgozást, az 
utasnyilvántartó hatóság által végzett 
minden PNR-adattovábbítást, továbbá a 
tagállamok vagy harmadik országok 
illetékes hatóságai általi adatkérést – még 
akkor is, ha azt visszautasítják – annak 
érdekében, hogy – a nemzeti adatvédelmi 
felügyeleti hatóság előtt – igazolják az 
adatfeldolgozás jogszerűségét, ellenőrizzék 
önmagukat és biztosítsák az adatok 
épségét, valamint az adatfeldolgozás 
biztonságát. Ezeket az adatnaplókat öt évig 
kell megőrizni, kivéve ha az öt év 
lejártakor az alapul szolgáló adatokat még 
nem törölték a 9. cikk (3) bekezdésével 
összhangban, amely esetben a naplókat az 
alapul szolgáló adatok törléséig kell 
megőrizni.

Or. de

Módosítás 415
Ágnes Hankiss

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az utasnyilvántartó hatóság és az 4. Az utasnyilvántartó hatóság és az 
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illetékes hatóságok naplózzák vagy 
dokumentálják a légi fuvarozók által 
végzett minden PNR-adatfeldolgozást, az 
utasnyilvántartó hatóság által végzett 
minden PNR-adattovábbítást és az illetékes 
hatóságok továbbá a más tagállamok vagy 
harmadik országok utasnyilvántartó 
hatósága általi adatkérést – még akkor is, 
ha azt visszautasítják – annak érdekében, 
hogy – különösen a nemzeti adatvédelmi 
felügyeleti hatóságok előtt – igazolják az 
adatfeldolgozás jogszerűségét, ellenőrizzék 
önmagukat és biztosítsák az adatok 
épségét, valamint az adatfeldolgozás 
biztonságát. Ezeket az adatnaplókat öt évig 
kell megőrizni, kivéve ha az öt év 
lejártakor az alapul szolgáló adatokat még 
nem törölték a 9. cikk (3) bekezdésével 
összhangban, amely esetben a naplókat az 
alapul szolgáló adatok törléséig kell 
megőrizni.

illetékes hatóságok naplózzák vagy 
dokumentálják a légi fuvarozók által 
végzett minden PNR-adatfeldolgozást, az 
utasnyilvántartó hatóság által végzett 
minden PNR-adattovábbítást és az illetékes 
hatóságok továbbá a más tagállamok vagy 
harmadik országok utasnyilvántartó
hatósága általi adatkérést – még akkor is, 
ha azt visszautasítják – annak érdekében, 
hogy – különösen a nemzeti adatvédelmi 
felügyeleti hatóságok előtt – igazolják az 
adatfeldolgozás jogszerűségét, ellenőrizzék 
önmagukat és biztosítsák az adatok 
épségét, valamint az adatfeldolgozás 
biztonságát. Ezeket az adatnaplókat öt évig 
kell megőrizni, kivéve ha az öt év 
lejártakor az alapul szolgáló adatokat még 
nem törölték a 9. cikk (3) bekezdésével 
összhangban, amely esetben a naplókat az 
alapul szolgáló adatok törléséig kell 
megőrizni. Azon személyeknek, akik 
biztonsági ellenőrzéseket végeznek, 
hozzáférnek PNR-adatokhoz és elemzik 
azokat, valamint az adatnaplókat vezetik, 
a legmagasabb fokozatú biztonsági 
megfeleléssel kell rendelkezniük: 
biztonsági átvilágításon kell átesniük, és 
biztonsági képzésben kell részesülniük.
Minden személynek profillal kell 
rendelkeznie, amely meghatározza és 
korlátozza, hogy az adott személy 
munkájának jellege, szerepe és 
jogosultsága szerint milyen adatokba 
tekinthet be.

Or. hu

Módosítás 416
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Az adatok védelme érdekében 
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különösen magas, az adatvédelmi 
szakértői megbeszélések legújabb 
fejleményeihez igazított és az új ismeretek 
és felismerések beillesztése érdekében 
folyamatosan aktualizált biztonsági 
szabványt kell alkalmazni. Az 
alkalmazandó biztonsági szabványokra 
vonatkozó határozatok meghozatalakor a 
gazdasági szempontok figyelembe vétele
legfeljebb másodlagos megfontolás 
tárgyát képezheti.
Különösen olyan korszerű titkosítási 
eljárást alkalmaznak, amely
- biztosítja, hogy illetéktelen személyek ne 
használhassák az adatfeldolgozó 
rendszereket;
- biztosítja, hogy az adatfeldolgozó 
rendszerek jogosult felhasználói csak 
azokhoz az adatokhoz férhessenek hozzá, 
amelyekre hozzáférési joguk vonatkozik és 
a személyes adatokat feldolgozás vagy 
felhasználás közben vagy megőrzést 
követően jogosultság nélkül ne lehessen 
elolvasni, másolni, módosítani vagy 
eltávolítani;
- biztosítja, hogy a személyes adatokat 
elektronikus továbbítás során vagy 
szállítás vagy adathordozóra történő 
mentés közben jogosultság nélkül ne 
lehessen elolvasni, másolni, módosítani 
vagy eltávolítani, és biztosítja, hogy 
ellenőrizni lehessen és meg lehessen 
állapítani, hogy az adattovábbító 
berendezésekkel a személyes adatokat 
hová kell továbbítani.
Garantálni kell annak a lehetőségét, hogy 
visszamenőleg ellenőrizni lehessen és meg 
lehessen állapítani, hogy bevittek, 
módosítottak vagy eltávolítottak-e 
személyes adatokat az adatfeldolgozó 
rendszerekből, és ha igen, ki tette.
Garantálni kell, hogy a személyes adatok 
szerződés alapján végzett feldolgozása 
csak a szerződő szervezet utasításai szerint 
történjen.
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Garantálni kell a személyes adatok 
véletlenszerű megsemmisülés vagy 
elvesztés elleni védelmét.
Garantálni kell a különböző célokra 
gyűjtött adatok külön végzett 
feldolgozásának a lehetőségét.

Or. en

Módosítás 417
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Minden adat védelme érdekében 
modern technológiát kell alkalmazni, és 
az új ismeretek és felismerések beillesztése 
érdekében – figyelembe véve az
adatvédelmi szakértői megbeszélések 
legújabb fejleményeit – azt folyamatosan
frissíteni kell.
Különösen olyan korszerű titkosítási 
eljárást kell alkalmazni, amely
- biztosítja, hogy illetéktelen személyek ne 
használhassák az adatfeldolgozó 
rendszereket;
- - biztosítja, hogy az adatfeldolgozó 
rendszerek jogosult felhasználói csak 
azokhoz az adatokhoz férhessenek hozzá, 
amelyekre hozzáférési joguk vonatkozik és 
a személyes adatokat feldolgozás vagy 
felhasználás közben vagy megőrzést 
követően jogosultság nélkül ne lehessen 
elolvasni, másolni, módosítani vagy 
eltávolítani;
- biztosítja, hogy a személyes adatokat 
elektronikus továbbítás során vagy 
szállítás vagy adathordozóra történő 
mentés közben jogosultság nélkül ne 
lehessen elolvasni, másolni, módosítani 
vagy eltávolítani, és biztosítja, hogy 
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ellenőrizni lehessen és meg lehessen 
állapítani, hogy az adattovábbító 
berendezésekkel a személyes adatokat 
hová kell továbbítani.
Garantálni kell annak a lehetőségét, hogy 
visszamenőleg ellenőrizni lehessen és meg 
lehessen állapítani, hogy hozzáfértek-e 
személyes adatokhoz, és ha igen, ki.
Garantálni kell, hogy a személyes adatok 
szerződés alapján végzett feldolgozása 
csak a szerződő szervezet utasításai szerint 
történjen.

Or. en

Módosítás 418
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tagállamok biztosítják, hogy a légi 
fuvarozók, azok megbízottai vagy az egyéb 
légi személyfuvarozási jegyértékesítők a 
nemzetközi légi járatok utasait a légi 
járatra történő helyfoglaláskor és a jegy 
megvásárlásakor egyértelműen és pontosan 
tájékoztassák arról, hogy a PNR-adatokat 
az utasnyilvántartó hatósághoz továbbítják 
feldolgozás céljából, továbbá az 
adatmegőrzés időtartamáról, valamint 
arról, hogy az adatok lehetséges 
felhasználásának célja a terrorista 
bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
nyomozása és megbüntetése, illetve arról, 
hogy lehetséges az ilyen adatok cseréje és 
megosztása, továbbá az adatvédelmi 
jogaikról, különösen arról, hogy panasszal 
fordulhatnak a választásuk szerinti nemzeti 
adatvédelmi felügyelő hatósághoz. 
Ugyanezeket az információkat a 
tagállamok nyilvánosságra is hozzák.

5. A tagállamok biztosítják, hogy a légi 
fuvarozók, azok megbízottai vagy az egyéb 
légi személyfuvarozási jegyértékesítők a 
nemzetközi légi járatok utasait a légi 
járatra történő helyfoglaláskor és a jegy 
megvásárlásakor egyértelműen és pontosan 
tájékoztassák arról, hogy a PNR-adatokat 
az utasnyilvántartó hatóságokhoz
továbbítják feldolgozás céljából, továbbá 
az adatmegőrzés időtartamáról, valamint 
arról, hogy az adatok lehetséges 
felhasználásának célja a terrorista 
bűncselekmények és súlyos nemzetközi 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
nyomozása és megbüntetése, illetve arról, 
hogy lehetséges az ilyen adatok cseréje és 
megosztása, továbbá az adatvédelmi 
jogaikról, például hozzáférési, kiigazítási, 
törlési és tiltási jogaikról, és arról, hogy 
panasszal fordulhatnak a választásuk 
szerinti nemzeti adatvédelmi felügyelő 
hatósághoz. Ugyanezeket az információkat 
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a tagállamok nyilvánosságra is hozzák.

Or. en

Módosítás 419
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tagállamok biztosítják, hogy a légi 
fuvarozók, azok megbízottai vagy az egyéb 
légi személyfuvarozási jegyértékesítők a 
nemzetközi légi járatok utasait a légi 
járatra történő helyfoglaláskor és a jegy 
megvásárlásakor egyértelműen és pontosan 
tájékoztassák arról, hogy a PNR-adatokat 
az utasnyilvántartó hatósághoz továbbítják 
feldolgozás céljából, továbbá az 
adatmegőrzés időtartamáról, valamint 
arról, hogy az adatok lehetséges 
felhasználásának célja a terrorista 
bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
nyomozása és megbüntetése, illetve arról, 
hogy lehetséges az ilyen adatok cseréje és 
megosztása, továbbá az adatvédelmi 
jogaikról, különösen arról, hogy panasszal 
fordulhatnak a választásuk szerinti nemzeti 
adatvédelmi felügyelő hatósághoz. 
Ugyanezeket az információkat a 
tagállamok nyilvánosságra is hozzák.

5. A tagállamok biztosítják, hogy a légi 
fuvarozók, azok megbízottai vagy az egyéb 
légi személyfuvarozási jegyértékesítők a 
nemzetközi légi járatok utasait a légi 
járatra történő helyfoglaláskor és a jegy 
megvásárlásakor egyértelműen és pontosan 
tájékoztassák arról, hogy a PNR-adatokat 
az utasnyilvántartó hatósághoz továbbítják 
feldolgozás céljából, továbbá az 
adatmegőrzés időtartamáról, valamint 
arról, hogy az adatok lehetséges 
felhasználásának célja a terrorista 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
nyomozása és megbüntetése, az 5. cikkben 
említett illetékes hatóságok által 
meghatározott, előre megállapított 
kritériumok szerinti feldolgozásukról, 
illetve arról, hogy lehetséges az ilyen 
adatok cseréje és megosztása, továbbá az 
adatvédelmi jogaikról, különösen arról, 
hogy panasszal fordulhatnak a választásuk 
szerinti nemzeti adatvédelmi felügyelő 
hatósághoz. Ugyanezeket az információkat 
a tagállamok nyilvánosságra is hozzák.

Or. en

Módosítás 420
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tagállamok biztosítják, hogy a légi 
fuvarozók, azok megbízottai vagy az egyéb 
légi személyfuvarozási jegyértékesítők a 
nemzetközi légi járatok utasait a légi 
járatra történő helyfoglaláskor és a jegy 
megvásárlásakor egyértelműen és pontosan 
tájékoztassák arról, hogy a PNR-adatokat 
az utasnyilvántartó hatósághoz továbbítják 
feldolgozás céljából, továbbá az 
adatmegőrzés időtartamáról, valamint 
arról, hogy az adatok lehetséges 
felhasználásának célja a terrorista 
bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
nyomozása és megbüntetése, illetve arról, 
hogy lehetséges az ilyen adatok cseréje és 
megosztása, továbbá az adatvédelmi 
jogaikról, különösen arról, hogy panasszal 
fordulhatnak a választásuk szerinti nemzeti 
adatvédelmi felügyelő hatósághoz. 
Ugyanezeket az információkat a 
tagállamok nyilvánosságra is hozzák.

5. A tagállamok biztosítják, hogy a légi 
járatra történő helyfoglaláskor és a jegy 
megvásárlásakor a nemzetközi légi járatok 
utasait egyértelműen és pontosan 
tájékoztassák arról, hogy a PNR-adatokat 
az utasnyilvántartó hatóságokhoz
továbbítják feldolgozás céljából, továbbá 
az adatmegőrzés időtartamáról, valamint 
arról, hogy az adatok lehetséges 
felhasználásának célja a terrorista 
bűncselekmények és súlyos nemzetközi 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
nyomozása és megbüntetése, illetve arról, 
hogy lehetséges az ilyen adatok cseréje és 
megosztása, továbbá az adatvédelmi 
jogaikról, például hozzáférési, kiigazítási, 
törlési és tiltási jogaikról és arról, hogy 
panasszal fordulhatnak a választásuk 
szerinti nemzeti adatvédelmi felügyelő 
hatósághoz. Ugyanezeket az információkat 
a tagállamok nyilvánosságra is hozzák.

Or. en

Módosítás 421
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tagállamok biztosítják, hogy a légi 
fuvarozók, azok megbízottai vagy az egyéb 
légi személyfuvarozási jegyértékesítők a 
nemzetközi légi járatok utasait a légi 
járatra történő helyfoglaláskor és a jegy 
megvásárlásakor egyértelműen és pontosan 
tájékoztassák arról, hogy a PNR-adatokat 
az utasnyilvántartó hatósághoz továbbítják 
feldolgozás céljából, továbbá az 
adatmegőrzés időtartamáról, valamint 

5. A tagállamok biztosítják, hogy a légi 
fuvarozók, azok megbízottai vagy az egyéb 
légi személyfuvarozási jegyértékesítők a 
nemzetközi légi járatok utasait a légi 
járatra történő helyfoglaláskor és a jegy 
megvásárlásakor egyértelműen és pontosan 
tájékoztassák arról, hogy a PNR-adatokat 
az utasnyilvántartó hatósághoz továbbítják 
feldolgozás céljából, továbbá az 
adatmegőrzés időtartamáról, illetve arról, 
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arról, hogy az adatok lehetséges 
felhasználásának célja a terrorista 
bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
nyomozása és megbüntetése, illetve arról, 
hogy lehetséges az ilyen adatok cseréje és 
megosztása, továbbá az adatvédelmi 
jogaikról, különösen arról, hogy panasszal 
fordulhatnak a választásuk szerinti nemzeti 
adatvédelmi felügyelő hatósághoz. 
Ugyanezeket az információkat a 
tagállamok nyilvánosságra is hozzák.

hogy lehetséges az ilyen adatok cseréje és 
megosztása, továbbá az adatvédelmi 
jogaikról, különösen arról, hogy panasszal 
fordulhatnak a választásuk szerinti nemzeti 
adatvédelmi felügyelő hatósághoz. 
Ugyanezeket az információkat a 
tagállamok nyilvánosságra is hozzák.

Or. en

Módosítás 422
Véronique Mathieu

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tagállamok biztosítják, hogy a légi 
fuvarozók, azok megbízottai vagy az egyéb 
légi személyfuvarozási jegyértékesítők a 
nemzetközi légi járatok utasait a légi járatra 
történő helyfoglaláskor és a jegy 
megvásárlásakor egyértelműen és pontosan 
tájékoztassák arról, hogy a PNR-adatokat 
az utasnyilvántartó hatósághoz továbbítják 
feldolgozás céljából, továbbá az 
adatmegőrzés időtartamáról, valamint 
arról, hogy az adatok lehetséges 
felhasználásának célja a terrorista 
bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
nyomozása és megbüntetése, illetve arról, 
hogy lehetséges az ilyen adatok cseréje és 
megosztása, továbbá az adatvédelmi 
jogaikról, különösen arról, hogy panasszal 
fordulhatnak a választásuk szerinti nemzeti 
adatvédelmi felügyelő hatósághoz. 
Ugyanezeket az információkat a 
tagállamok nyilvánosságra is hozzák.

5. A tagállamok biztosítják, hogy a légi 
fuvarozók, azok megbízottai vagy az egyéb 
légi személyfuvarozási jegyértékesítők az 
Unión belüli és kívüli légi járatok utasait a 
légi járatra történő helyfoglaláskor és a 
jegy megvásárlásakor egyértelműen és 
pontosan tájékoztassák arról, hogy a PNR-
adatokat az utasnyilvántartó hatósághoz 
továbbítják feldolgozás céljából, továbbá 
az adatmegőrzés időtartamáról, valamint 
arról, hogy az adatok lehetséges 
felhasználásának célja a terrorista 
bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
nyomozása és megbüntetése, illetve arról, 
hogy lehetséges az ilyen adatok cseréje és 
megosztása, továbbá az adatvédelmi 
jogaikról, különösen arról, hogy panasszal 
fordulhatnak a választásuk szerinti nemzeti 
adatvédelmi felügyelő hatósághoz. 
Ugyanezeket az információkat a 
tagállamok nyilvánosságra is hozzák.
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Or. fr

Indokolás

E módosítás az irányelvnek az Unión belüli összes légi járatra való kiterjesztésének 
következménye. Az Unión belüli és kívüli légi járatok megfogalmazás megfelelőbb, mint a 
Schengeni határ-ellenőrzési kódexből átvett nemzetközi / belső légi járatok kifejezés, amelyet 
nem igazítottak egy, az Európai Unió teljes területén alkalmazandó irányelvhez.

Módosítás 423
Axel Voss

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az utasnyilvántartó hatóságnak és az 
illetékes hatóságoknak tilos bármely 
PNR-adatot a tagállamok vagy harmadik 
országok magánfelei részére továbbítani.

(6) Az utasnyilvántartó hatóságnak és az 
illetékes hatóságoknak tilos bármely 
PNR-adatot a tagállamok vagy harmadik 
országok magánfelei részére továbbítani.

Or. de

Módosítás 424
Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 10. cikk sérelme nélkül, a tagállamok 
kötelesek az ezen irányelv 
rendelkezéseinek teljes körű végrehajtását 
szolgáló megfelelő intézkedéseket 
elfogadni, és különösen kötelesek 
hatékony, arányos és visszatartó hatású 
szankciókat meghatározni az ezen irányelv 
szerint elfogadott rendelkezések 
megsértésének esetére.

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. de
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Módosítás 425
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12 cikk törölve
Nemzeti felügyeleti hatóság

Valamennyi tagállam köteles arról 
gondoskodni, hogy a 2008/977/IB 
kerethatározat 25. cikkének 
végrehajtásával létrehozott nemzeti 
felügyeleti hatóság is rendelkezzen 
feladattal az ezen irányelv szerint a 
tagállamok által elfogadott 
rendelkezéseknek a területén történő 
alkalmazásával kapcsolatos tanácsadás és 
figyelemmel kísérés terén. A 2008/977/IB 
kerethatározat 25. cikkének további 
rendelkezéseit alkalmazni kell.

Or. en

Módosítás 426
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi tagállam köteles arról 
gondoskodni, hogy a 2008/977/IB 
kerethatározat 25. cikkének
végrehajtásával létrehozott nemzeti 
felügyeleti hatóság is rendelkezzen 
feladattal az ezen irányelv szerint a 
tagállamok által elfogadott 
rendelkezéseknek a területén történő 
alkalmazásával kapcsolatos tanácsadás és 
figyelemmel kísérés terén. A 2008/977/IB 

Valamennyi tagállam köteles arról 
gondoskodni, hogy a személyes adatoknak 
az illetékes hatóságok által a 
bűncselekmények megelőzése, nyomozása, 
felderítése, büntetőeljárás lefolytatása 
vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása 
céljából végzett feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 
…-i európai parlamenti és tanácsi 
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kerethatározat 25. cikkének további 
rendelkezéseit alkalmazni kell.

irányelv végrehajtásával létrehozott 
nemzeti felügyeleti hatóság is rendelkezzen 
feladattal az ezen irányelv szerint a 
tagállamok által elfogadott 
rendelkezéseknek a területén történő 
alkalmazásával kapcsolatos tanácsadás és 
figyelemmel kísérés terén.

Or. en

Módosítás 427
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság jelentést terjeszt az Európai 
Parlament és a Tanács elé ezen irányelv 
pénzügyi hatásáról. A jelentés különösen 
az utasoknál, a légi fuvarozóknál és a 
jegyértékesítőknél jelentkező költségekre 
összpontosít. A jelentéshez szükség szerint 
jogalkotási javaslat társul, melynek célja a 
pénzügyi teher megosztása az Unión belül 
az állami hatóságok és a légi fuvarozók 
között.

Or. en

Módosítás 428
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk
A Bizottság …-ig jelentést terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé ezen 
irányelv pénzügyi hatásáról. A jelentés 
különösen az utasoknál, a légi 
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fuvarozóknál és a jegyértékesítőknél 
jelentkező költségekre összpontosít. A 
jelentéshez szükség szerint jogalkotási 
javaslat társul, melynek célja a pénzügyi 
teher megosztása az Unión belül az állami 
hatóságok és a légi fuvarozók között.
_____________
* HL: kérjük, illessze be a dátumot: két 
évvel az irányelv hatályba lépése után.

Or. en

Indokolás

Foglalkozni kell a költségek kérdésével.

Módosítás 429
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13 cikk törölve
Közös protokollok és a támogatott 

adatformátumok
1. A közös protokollok és a támogatott 
adatformátumok 14. cikk szerinti 
elfogadásától számított egy éves 
időszakban a légi fuvarozók által az 
utasnyilvántartó hatóság részére küldött 
minden olyan PNR-adattovábbítást, amely 
ezen irányelv céljait szolgálja, 
elektronikus úton kell teljesíteni, 
technikai hiba esetén pedig bármilyen 
más megfelelő eszköz útján.
2. Miután a közös protokollok és a 
támogatott adatformátumok elfogadásától 
számított egy éves időtartam letelt, a légi 
fuvarozók által az utasnyilvántartó 
hatóság részére küldött minden olyan 
PNR-adattovábbítást, amely ezen irányelv 
céljait szolgálja, elektronikus úton kell 
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teljesíteni, olyan elfogadott közös 
protokollok formájában megvalósuló 
biztonságos módszerek használatával, 
amelyek az adatbiztonság garantálása 
érdekében minden adattovábbítás esetén 
azonosak az adattovábbítás során, a 
használt támogatott adatformátumoknak 
pedig biztosítaniuk kell azt, hogy az 
adatokat valamennyi érintett fél képes 
legyen olvasni. A légi fuvarozók 
kiválasztják és az utasnyilvántartó 
hatóság felé megjelölik azt a közös 
protokollt és adatformátumot, amelyet az 
adatátviteleik során használni kívánnak.
3. A Bizottság összeállítja és szükség 
esetén kiigazítja az elfogadott közös 
protokollok és a támogatott 
adatformátumok felsorolását, a 14. cikk 
(2) bekezdésében említett eljárással 
összhangban.
4. Amíg a (2) és (3) bekezdésben említett, 
elfogadott közös protokollok és támogatott 
adatformátumok nem állnak 
rendelkezésre, akkor továbbra is az (1) 
bekezdést kell alkalmazni.
5. Valamennyi tagállam biztosítja a 
szükséges technikai intézkedések 
elfogadását annak érdekében, hogy a 
közös protokollok és adatformátumok 
elfogadását követő egy éven belül képes 
legyen ezek használatára.

Or. en

Módosítás 430
Axel Voss

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közös protokollok és a támogatott 
adatformátumok 14. cikk szerinti 
elfogadásától számított egy éves 

(1) A közös protokollok és a támogatott 
adatformátumok 14. cikk szerinti 
elfogadásától számított egy éves 
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időszakban a légi fuvarozók által az 
utasnyilvántartó hatóság részére küldött 
minden olyan PNR-adattovábbítást, amely 
ezen irányelv céljait szolgálja, elektronikus 
úton kell teljesíteni, technikai hiba esetén 
pedig bármilyen más megfelelő eszköz 
útján.

időszakban a légi fuvarozók által az 
utasnyilvántartó hatóság részére küldött 
minden olyan PNR-adattovábbítást, amely 
ezen irányelv céljait szolgálja, elektronikus 
úton kell teljesíteni, technikai hiba esetén 
pedig bármilyen más megfelelő eszköz 
útján.

Or. de

Módosítás 431
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A közös protokollok és a támogatott 
adatformátumok 14. cikk szerinti 
elfogadásától számított egy éves 
időszakban a légi fuvarozók által az 
utasnyilvántartó hatóság részére küldött 
minden olyan PNR-adattovábbítást, amely 
ezen irányelv céljait szolgálja, elektronikus 
úton kell teljesíteni, technikai hiba esetén 
pedig bármilyen más megfelelő eszköz 
útján.

1. A közös protokollok és a támogatott 
adatformátumok 14. cikk szerinti 
elfogadásától számított egy éves 
időszakban a légi fuvarozók által az 
utasnyilvántartó hatóság részére küldött 
minden olyan PNR-adattovábbítást, amely 
ezen irányelv céljait szolgálja, biztonságos 
elektronikus úton kell teljesíteni, technikai 
hiba esetén pedig bármilyen más megfelelő 
eszköz útján.

Or. ro

Módosítás 432
Axel Voss

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Miután a közös protokollok és a 
támogatott adatformátumok elfogadásától 
számított egy éves időtartam letelt, a légi 
fuvarozók által az utasnyilvántartó hatóság 
részére küldött minden olyan PNR-

(2) Miután a közös protokollok és a 
támogatott adatformátumok elfogadásától 
számított egy éves időtartam letelt, a légi 
fuvarozók által az utasnyilvántartó hatóság 
részére küldött minden olyan PNR-
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adattovábbítást, amely ezen irányelv céljait 
szolgálja, elektronikus úton kell teljesíteni, 
olyan elfogadott közös protokollok 
formájában megvalósuló biztonságos 
módszerek használatával, amelyek az 
adatbiztonság garantálása érdekében 
minden adattovábbítás esetén azonosak az 
adattovábbítás során, a használt támogatott 
adatformátumoknak pedig biztosítaniuk 
kell azt, hogy az adatokat valamennyi 
érintett fél képes legyen olvasni. A légi 
fuvarozók kiválasztják és az 
utasnyilvántartó hatóság felé megjelölik azt 
a közös protokollt és adatformátumot, 
amelyet az adatátviteleik során használni 
kívánnak.

adattovábbítást, amely ezen irányelv céljait 
szolgálja, elektronikus úton kell teljesíteni, 
olyan elfogadott közös protokollok 
formájában megvalósuló biztonságos 
módszerek használatával, amelyek az 
adatbiztonság garantálása érdekében 
minden adattovábbítás esetén azonosak az 
adattovábbítás során, a használt támogatott 
adatformátumoknak pedig biztosítaniuk 
kell azt, hogy az adatokat valamennyi 
érintett fél képes legyen olvasni. A légi 
fuvarozók kiválasztják és az 
utasnyilvántartó hatóság felé megjelölik azt 
a közös protokollt és adatformátumot, 
amelyet az adatátviteleik során használni 
kívánnak.

Or. de

Módosítás 433
Véronique Mathieu

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Valamennyi tagállam biztosítja a 
szükséges technikai intézkedések 
elfogadását annak érdekében, hogy a közös 
protokollok és adatformátumok elfogadását 
követő egy éven belül képes legyen ezek 
használatára.

5. Valamennyi tagállam biztosítja - az 
ICAO iránymutatásainak figyelembe 
vétele mellett - a szükséges technikai 
intézkedések elfogadását annak érdekében, 
hogy a közös protokollok és 
adatformátumok elfogadását követő egy 
éven belül képes legyen ezek használatára.

Or. fr

Indokolás

A nemzetközi normákkal való bizonyos mértékű koherencia biztosítása érdekében pontosítani 
kell, hogy az elfogadandó technikai intézkedések figyelembe fogják venni a nemzetközileg 
elismert intézkedéseket.
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Módosítás 434
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14 cikk törölve
A bizottság eljárása

1. A Bizottságot egy, a tagállamok 
képviselőiből álló bizottság segíti, melynek 
elnöke a Bizottság képviselője (a 
továbbiakban: bizottság). Ez a bizottság a 
2011. február 16-i […./2011/EU] rendelet 
értelmében vett bizottság.
2. Az e bekezdésre történő hivatkozás 
esetén a 2011. február 16-i […./2011/EU] 
rendelet 4. cikkét kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 435
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15 cikk törölve
Átültetés a nemzeti jogba

1. A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb a hatályba lépését követő két 
éven belül megfeleljenek. E rendelkezések 
szövegét, valamint az e rendelkezések és 
az irányelv közötti megfelelést bemutató 
táblázatot haladéktalanul megküldik a 
Bizottságnak.
A tagállamok által elfogadott 



PE486.159v01-00 150/175 AM\897635HU.doc

HU

rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre 
az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük 
alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell 
megjelenniük. A hivatkozás módját a 
tagállamok határozzák meg.
2. A tagállamok megküldik a Bizottságnak 
nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek 
szövegét, amelyeket az irányelv 
tárgykörében fogadnak el.

Or. en

Módosítás 436
Manfred Weber

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb a hatályba lépését követő két 
éven belül megfeleljenek. E rendelkezések 
szövegét, valamint az e rendelkezések és az 
irányelv közötti megfelelést bemutató 
táblázatot haladéktalanul megküldik a 
Bizottságnak.

A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb a hatályba lépését követő két 
éven belül megfeleljenek. Azok a 
tagállamok, amelyek először ezen időpont 
után használnak fel az 1. cikk (2) 
bekezdésének a) és b) pontjában 
meghatározott célokra utas-nyilvántartási 
adatállományokat, legkésőbb az első 
felhasználás időpontjában hatályba 
léptetik a szükséges törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseket. A 
tagállamok e rendelkezések szövegét, 
valamint az e rendelkezések és az irányelv 
közötti megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Or. de

Módosítás 437
Alexander Alvaro
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Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16 cikk törölve
Átmeneti rendelkezések

A 15. cikk (1) bekezdésében megjelölt 
időpontban, azaz ennek az irányelvnek a 
hatályba lépését követő két éven belül a 
tagállamok biztosítják, hogy a 6. cikk (1) 
bekezdésében említett összes légi járat 
legalább 30%-ára vonatkozó PNR-
adatokat összegyűjtik. A 15. cikkben 
megjelölt határidőt követő két éven belül a 
tagállamok biztosítják, hogy a 6. cikk (1) 
bekezdésében említett összes légi járat 
legalább 60%-ára vonatkozó PNR-
adatokat összegyűjtik. A tagállamok 
biztosítják, hogy a 15. cikkben megjelölt 
határidőt követő négy éven belül a 6. cikk 
(1) bekezdésében említett összes légi 
járatra vonatkozó PNR-adatokat 
összegyűjtik.

Or. en

Módosítás 438
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Átmeneti rendelkezések törölve
A 15. cikk (1) bekezdésében megjelölt 
időpontban, azaz ennek az irányelvnek a 
hatályba lépését követő két éven belül a 
tagállamok biztosítják, hogy a 6. cikk (1) 
bekezdésében említett összes légi járat 
legalább 30%-ára vonatkozó PNR-
adatokat összegyűjtik. A 15. cikkben 
megjelölt határidőt követő két éven belül a 
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tagállamok biztosítják, hogy a 6. cikk (1) 
bekezdésében említett összes légi járat 
legalább 60%-ára vonatkozó PNR-
adatokat összegyűjtik. A tagállamok 
biztosítják, hogy a 15. cikkben megjelölt 
határidőt követő négy éven belül a 6. cikk 
(1) bekezdésében említett összes légi 
járatra vonatkozó PNR-adatokat 
összegyűjtik.

Or. en

Módosítás 439
Manfred Weber

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 15. cikk (1) bekezdésében megjelölt 
időpontban, azaz ennek az irányelvnek a 
hatályba lépését követő két éven belül a 
tagállamok biztosítják, hogy a 6. cikk (1) 
bekezdésében említett összes légi járat 
legalább 30%-ára vonatkozó PNR-adatokat 
összegyűjtik. A 15. cikkben megjelölt 
határidőt követő két éven belül a 
tagállamok biztosítják, hogy a 6. cikk (1) 
bekezdésében említett összes légi járat 
legalább 60%-ára vonatkozó PNR-adatokat 
összegyűjtik. A tagállamok biztosítják, 
hogy a 15. cikkben megjelölt határidőt
követő négy éven belül a 6. cikk (1) 
bekezdésében említett összes légi járatra 
vonatkozó PNR-adatokat összegyűjtik.

A 15. cikk (1) bekezdésében megjelölt 
időpontokban a tagállamok biztosítják, 
hogy a 6. cikk (1) bekezdésében említett 
összes légi járat legalább 30%-ára 
vonatkozó PNR-adatokat összegyűjtik. A 
15. cikkben megjelölt határidőket követő 
két éven belül a tagállamok biztosítják, 
hogy a 6. cikk (1) bekezdésében említett 
összes légi járat legalább 60%-ára 
vonatkozó PNR-adatokat összegyűjtik. A 
tagállamok biztosítják, hogy a 15. cikkben 
megjelölt határidőket követő négy éven 
belül a 6. cikk (1) bekezdésében említett 
összes légi járatra vonatkozó PNR-adatokat 
összegyűjtik.

Or. de

Módosítás 440
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17 cikk törölve
Felülvizsgálat

A tagállamok által szolgáltatott 
tájékoztatás alapján a Bizottság:
(a) felülvizsgálja annak 
megvalósíthatóságát és szükségességét, 
hogy a belső légi járatokat ennek az 
irányelvnek a hatálya alá vonják, azon 
tagállamok tapasztalatainak tükrében, 
amelyek a PNR-adatokat a belső légi 
járatok tekintetében gyűjtik. A Bizottság 
jelentést nyújt be az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz a 15. cikk 
(1) bekezdésében említett határidőt követő 
két éven belül;
(b) felülvizsgálja ennek az irányelvnek a 
működését és jelentést nyújt be az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz a 15. cikk 
(1) bekezdésében említett határidőt követő 
négy éven belül. Ez a jelentés kiterjed az 
irányelv valamennyi elemére, különös 
figyelemmel az adatvédelmi elvárásoknak 
való megfelelésre, az adatmegőrzési 
időszak hosszára és az értékelések 
minőségére. Tartalmazza továbbá a 18. 
cikknek megfelelően összegyűjtött 
statisztikai adatokat.

Or. en

Módosítás 441
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) felülvizsgálja annak 
megvalósíthatóságát és szükségességét, 
hogy a belső légi járatokat ennek az 

törölve
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irányelvnek a hatálya alá vonják, azon 
tagállamok tapasztalatainak tükrében, 
amelyek a PNR-adatokat a belső légi 
járatok tekintetében gyűjtik. A Bizottság 
jelentést nyújt be az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz a 15. cikk 
(1) bekezdésében említett határidőt követő 
két éven belül;

Or. en

Indokolás

Ezen irányelv hatályának kizárólag a célzott nemzetközi járatokra kell korlátozódnia.

Módosítás 442
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) felülvizsgálja annak 
megvalósíthatóságát és szükségességét, 
hogy a belső légi járatokat ennek az 
irányelvnek a hatálya alá vonják, azon 
tagállamok tapasztalatainak tükrében, 
amelyek a PNR-adatokat a belső légi 
járatok tekintetében gyűjtik. A Bizottság 
jelentést nyújt be az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz a 15. cikk 
(1) bekezdésében említett határidőt követő 
két éven belül;

törölve

Or. en

Módosítás 443
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) felülvizsgálja annak 
megvalósíthatóságát és szükségességét, 
hogy a belső légi járatokat ennek az 
irányelvnek a hatálya alá vonják, azon 
tagállamok tapasztalatainak tükrében, 
amelyek a PNR-adatokat a belső légi 
járatok tekintetében gyűjtik. A Bizottság 
jelentést nyújt be az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz a 15. cikk 
(1) bekezdésében említett határidőt követő 
két éven belül;

törölve

Or. en

Módosítás 444
Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) felülvizsgálja annak 
megvalósíthatóságát és szükségességét,
hogy a belső légi járatokat ennek az 
irányelvnek a hatálya alá vonják, azon 
tagállamok tapasztalatainak tükrében, 
amelyek a PNR-adatokat a belső légi 
járatok tekintetében gyűjtik. A Bizottság 
jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz a 15. cikk (1) bekezdésében 
említett határidőt követő két éven belül;

(a) felülvizsgálja ezen irányelv hatályának 
megvalósíthatóságát és szükségességét, 
azon tagállamok tapasztalatainak tükrében, 
amelyek a PNR-adatokat gyűjtik. A 
Bizottság jelentést nyújt be az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz a 15. cikk (1) 
bekezdésében említett határidőt követő két 
éven belül;

Or. en

Módosítás 445
Carmen Romero López

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) felülvizsgálja annak 
megvalósíthatóságát és szükségességét, 
hogy a belső légi járatokat ennek az 
irányelvnek a hatálya alá vonják, azon
tagállamok tapasztalatainak tükrében, 
amelyek a PNR-adatokat a belső légi 
járatok tekintetében gyűjtik. A Bizottság 
jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz a 15. cikk (1) bekezdésében 
említett határidőt követő két éven belül;

(a) felülvizsgálja ezen irányelv hatálya 
kiterjesztésének megvalósíthatóságát és 
szükségességét, a PNR-adatok gyűjtését a 
tagállamok tapasztalatainak és 
eredményeinek, valamint és a terrorizmus 
és a szervezett bűnözés elleni küzdelemben 
az egyéb uniós meglévő eszközök és 
instrumentumok értékelése tükrében. A 
Bizottság jelentést nyújt be az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz a 15. cikk (1) 
bekezdésében említett határidőt követő két 
éven belül;

Or. en

Módosítás 446
Manfred Weber

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) felülvizsgálja annak megvalósíthatóságát 
és szükségességét, hogy a belső légi 
járatokat ennek az irányelvnek a hatálya 
alá vonják, azon tagállamok 
tapasztalatainak tükrében, amelyek a 
PNR-adatokat a belső légi járatok 
tekintetében gyűjtik. A Bizottság jelentést 
nyújt be az Európai Parlamenthez és a 
Tanácshoz a 15. cikk (1) bekezdésében 
említett határidőt követő két éven belül;

a) felülvizsgálja annak megvalósíthatóságát 
és szükségességét, hogy a belső légi 
járatokat ennek az irányelvnek a hatálya 
alá vonják, azon tagállamok 
tapasztalatainak tükrében, amelyek a 
PNR-adatokat a belső légi járatok 
tekintetében gyűjtik. A Bizottság 
legkésőbb ezen irányelv hatálybalépése 
után négy évvel jelentést nyújt be az 
Európai Parlamenthez és a Tanácshoz;

Or. de

Módosítás 447
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) felülvizsgálja ennek az irányelvnek a 
működését és jelentést nyújt be az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz a 15. cikk (1) 
bekezdésében említett határidőt követő 
négy éven belül. Ez a jelentés kiterjed az 
irányelv valamennyi elemére, különös 
figyelemmel az adatvédelmi elvárásoknak 
való megfelelésre, az adatmegőrzési 
időszak hosszára és az értékelések 
minőségére. Tartalmazza továbbá a 18. 
cikknek megfelelően összegyűjtött 
statisztikai adatokat.

(b) felülvizsgálja ennek az irányelvnek a 
működését és jelentést nyújt be az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz a 15. cikk (1) 
bekezdésében említett határidőt követő 
négy éven belül. Ez a jelentés kiterjed az 
irányelv valamennyi elemére, különös 
figyelemmel az adatvédelmi elvárásoknak 
való megfelelésre, a PNR-adatok 
gyűjtésének és feldolgozásának 
szükségességére valamennyi megnevezett 
célból, az adatmegőrzési időszak hosszára 
és az értékelések minőségére. Tartalmazza 
továbbá a 18. cikknek megfelelően 
összegyűjtött statisztikai adatokat.

Or. en

Módosítás 448
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) felülvizsgálja ennek az irányelvnek a 
működését és jelentést nyújt be az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz a 15. cikk (1) 
bekezdésében említett határidőt követő 
négy éven belül. Ez a jelentés kiterjed az 
irányelv valamennyi elemére, különös 
figyelemmel az adatvédelmi elvárásoknak 
való megfelelésre, az adatmegőrzési 
időszak hosszára és az értékelések 
minőségére. Tartalmazza továbbá a 18. 
cikknek megfelelően összegyűjtött 
statisztikai adatokat.

(b) felülvizsgálja ennek az irányelvnek a 
működését és jelentést nyújt be az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz a 15. cikk (1) 
bekezdésében említett határidőt követő két 
éven belül. Ez a jelentés kiterjed az 
irányelv valamennyi elemére, különös 
figyelemmel az adatvédelmi elvárásoknak 
való megfelelésre, az adatmegőrzési 
időszak hosszára és az értékelések 
minőségére. Tartalmazza továbbá a 18. 
cikknek megfelelően összegyűjtött 
statisztikai adatokat.

Or. en

Indokolás

Tekintettel arra, hogy a PNR-adatok gyűjtése az alapvető jogokat illetően tolakodó eszköz, az 
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értékelést a lehető legkorábban kell elvégezni.

Módosítás 449
Manfred Weber

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) felülvizsgálja ennek az irányelvnek a 
működését és jelentést nyújt be az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz a 15. cikk (1) 
bekezdésében említett határidőt követő 
négy éven belül. Ez a jelentés kiterjed az 
irányelv valamennyi elemére, különös
figyelemmel az adatvédelmi elvárásoknak 
való megfelelésre, az adatmegőrzési 
időszak hosszára és az értékelések 
minőségére. Tartalmazza továbbá a 18. 
cikknek megfelelően összegyűjtött 
statisztikai adatokat.

b) felülvizsgálja ennek az irányelvnek a 
működését és legkésőbb ezen irányelv 
hatálybalépése után hat évvel jelentést 
nyújt be az Európai Parlamenthez és a 
Tanácshoz. Ez a jelentés kiterjed az 
irányelv valamennyi elemére, különös 
figyelemmel az adatvédelmi elvárásoknak 
való megfelelésre, az adatmegőrzési
időszak hosszára és az értékelések 
minőségére. Tartalmazza továbbá a 18. 
cikknek megfelelően összegyűjtött 
statisztikai adatokat.

Or. de

Módosítás 450
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18 cikk törölve
Statisztikai adatok

1. A tagállamok az utasnyilvántartó 
hatóságok által szolgáltatott
PNR-adatokról statisztikai információkat 
állítanak össze. E statisztikának 
tartalmaznia kell legalább a 4. cikk (2) 
bekezdése szerinti terrorista 
bűncselekményben vagy súlyos 
bűncselekményben esetleg érintett, 
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azonosított személyek számát és az ezt 
követő olyan bűnüldözési cselekmények 
számát, amelyben PNR-adatokat 
használtak fel, légi fuvarozók és 
célállomások szerinti bontásban.
2. Ezek a statisztikák személyes adatokat 
nem tartalmazhatnak. A statisztikákat 
évente kell eljuttatni a Bizottsághoz.

Or. en

Módosítás 451
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok az utasnyilvántartó 
hatóságok által szolgáltatott PNR-adatokról 
statisztikai információkat állítanak össze. E 
statisztikának tartalmaznia kell legalább a 
4. cikk (2) bekezdése szerinti terrorista 
bűncselekményben vagy súlyos 
bűncselekményben esetleg érintett, 
azonosított személyek számát és az ezt 
követő olyan bűnüldözési cselekmények 
számát, amelyben PNR-adatokat 
használtak fel, légi fuvarozók és 
célállomások szerinti bontásban.

1. A tagállamok az utasnyilvántartó 
hatóságok által szolgáltatott PNR-adatokról 
statisztikai információkat állítanak össze. E 
statisztikának tartalmaznia kell legalább a 
4. cikk (2) bekezdése szerinti terrorista 
bűncselekményben vagy súlyos nemzetközi 
bűncselekményben esetleg érintett, 
azonosított személyek számát, a „téves” 
pozitív találatok számát, az ezt követő 
olyan bűnüldözési cselekmények számát, 
amelyben PNR-adatokat használtak fel, 
légi fuvarozók és célállomások szerinti 
bontásban, valamint az eredményeként 
megszületett tényleges ítéletek számát.

Or. en

Módosítás 452
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok az utasnyilvántartó 
hatóságok által szolgáltatott PNR-adatokról 
statisztikai információkat állítanak össze. E 
statisztikának tartalmaznia kell legalább a 
4. cikk (2) bekezdése szerinti terrorista 
bűncselekményben vagy súlyos 
bűncselekményben esetleg érintett, 
azonosított személyek számát és az ezt 
követő olyan bűnüldözési cselekmények 
számát, amelyben PNR-adatokat 
használtak fel, légi fuvarozók és 
célállomások szerinti bontásban.

1. A tagállamok az utasnyilvántartó 
hatóságok által szolgáltatott PNR-adatokról 
statisztikai információkat állítanak össze. E 
statisztikának tartalmaznia kell legalább a 
4. cikk (2) bekezdése szerinti terrorista 
bűncselekményben esetleg érintett, 
azonosított személyek számát és az ezt 
követő olyan bűnüldözési cselekmények 
számát, beleértve az ebből eredő ítéletek
számát is, amelyben PNR-adatokat 
használtak fel, légi fuvarozók és 
célállomások szerinti bontásban.

Or. en

Módosítás 453
Axel Voss

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok az utasnyilvántartó 
hatóságok által szolgáltatott
PNR-adatokról statisztikai információkat 
állítanak össze. E statisztikának 
tartalmaznia kell legalább a 4. cikk (2) 
bekezdése szerinti terrorista 
bűncselekményben vagy súlyos 
bűncselekményben esetleg érintett, 
azonosított személyek számát és az ezt 
követő olyan bűnüldözési cselekmények 
számát, amelyben PNR-adatokat 
használtak fel, légi fuvarozók és 
célállomások szerinti bontásban.

(1) Az igazgatótanács a PNR-adatokról 
statisztikai információkat állít össze. 
Ezeknek a légi fuvarozók által az 
utasnyilvántartó hatóságnak továbbított 
PNR-adatokon és az ezekhez kapcsolódó 
bűnüldözési cselekményekre vonatkozó 
tagállami információkon kell alapulniuk.
E statisztikának tartalmaznia kell legalább 
a 4. cikk (2) bekezdése szerinti terrorista 
bűncselekményben vagy súlyos 
bűncselekményben esetleg érintett, 
azonosított személyek számát és az ezt 
követő olyan bűnüldözési cselekmények 
számát, amelyben PNR-adatokat 
használtak fel, légi fuvarozók és 
célállomások szerinti bontásban.

Or. de
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Módosítás 454
Carmen Romero López

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok az utasnyilvántartó 
hatóságok által szolgáltatott PNR-adatokról 
statisztikai információkat állítanak össze. E 
statisztikának tartalmaznia kell legalább a 
4. cikk (2) bekezdése szerinti terrorista 
bűncselekményben vagy súlyos 
bűncselekményben esetleg érintett, 
azonosított személyek számát és az ezt 
követő olyan bűnüldözési cselekmények 
számát, amelyben PNR-adatokat 
használtak fel, légi fuvarozók és 
célállomások szerinti bontásban.

1. A tagállamok az utasnyilvántartó 
hatóságok által szolgáltatott PNR-adatokról 
statisztikai információkat állítanak össze. E 
statisztikának tartalmaznia kell legalább a 
terrorista bűncselekményben esetleg 
érintett, azonosított személyek számát és az 
ezt követő olyan bűnüldözési 
cselekmények számát, amelyben PNR-
adatokat használtak fel, légi fuvarozók és 
célállomások szerinti bontásban, valamint 
az érintett PNR-adatok feldolgozása 
közben előforduló téves pozitív találatok 
számát.

Or. en

Módosítás 455
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok az utasnyilvántartó 
hatóságok által szolgáltatott PNR-adatokról 
statisztikai információkat állítanak össze. E 
statisztikának tartalmaznia kell legalább a 
4. cikk (2) bekezdése szerinti terrorista 
bűncselekményben vagy súlyos 
bűncselekményben esetleg érintett, 
azonosított személyek számát és az ezt 
követő olyan bűnüldözési cselekmények 
számát, amelyben PNR-adatokat 
használtak fel, légi fuvarozók és 
célállomások szerinti bontásban.

1. A tagállamok az utasnyilvántartó 
hatóságok által szolgáltatott PNR-adatokról 
statisztikai információkat állítanak össze. E 
statisztikának tartalmaznia kell legalább a 
4. cikk (2) bekezdése szerinti terrorista 
bűncselekményben vagy súlyos nemzetközi 
bűncselekményben esetleg érintett, 
azonosított személyek számát, az ezt 
követő olyan bűnüldözési cselekmények 
számát, amelyben PNR-adatokat 
használtak fel, légi fuvarozók és 
célállomások szerinti bontásban, valamint 
a további megfigyelésre kiválasztott 
személyek számát és azoknak a számát, 
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akikről később megállapították, hogy 
megalapozatlanul kaptak gyanús 
megjelölést.

Or. en

Módosítás 456
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19 cikk törölve
Kapcsolódás más eszközökhöz

1. A tagállamok ennek az irányelvnek az 
elfogadását követően továbbra is 
alkalmazhatják a közöttük hatályban lévő, 
az illetékes hatóságok közötti
információcserére vonatkozó kétoldalú 
vagy többoldalú megállapodásokat vagy 
megegyezéseket, amennyiben ezek 
összeegyeztethetők ezzel az irányelvvel.
2. Ez az irányelv nem érinti az Európai 
Unió által vállalt azon kötelezettségeket és 
vállalásokat, amelyeket harmadik 
országokkal kötött kétoldalú és/vagy 
többoldalú megállapodások tartalmaznak.

Or. en

Módosítás 457
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

MELLÉKLET törölve
A légi fuvarozók által összegyűjtött 
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utas-nyilvántartási adatállomány
(1) Nyilvántartási helymeghatározó kód 
(PNR record locator)
(2) Helyfoglalás/jegykiállítás dátuma
(3) Tervezett indulási időpont(ok)
(4) Név (nevek)
(5) Cím és kapcsolattartási adatok 
(telefonszám, e-mail cím)
(6) Fizetésekhez kapcsolódó adatok, 
beleértve a számlázási címet
(7) A teljes utazás útvonalával kapcsolatos 
PNR-információk
(8) Törzsutas-adatok
(9) Utazási iroda / utazásközvetítő
(10) Az „utas utazási státusza”, ideértve a 
visszaigazolásokat, az utasfelvételi 
státuszt, a jegykezelésre nem 
jelentkezett/jelentkezett utasra vonatkozó 
adatot
(11) Megosztott/szétosztott 
PNR-információ (Split/Divided PNR 
information)
(12) Általános megjegyzések (beleértve a 
felügyelet nélkül utazó, 18 év alatti 
kiskorúakra vonatozó minden 
rendelkezésre álló információt, így a 
kiskorú neve és neme, kora, az általa 
beszélt nyelv(ek), az indulási oldalon 
megjelent gondnok neve és elérhetősége, 
valamint a kiskorúhoz fűződő rokoni 
kapcsolata, az érkezési oldalon a kiskorút 
váró gondnok neve és elérhetősége, 
valamint a kiskorúhoz fűződő rokoni 
kapcsolata, az indulási és az érkezési 
oldalon megbízott személy)
(13) Jegykiállítással kapcsolatos adatok, 
úgymint jegy sorszáma, jegykiállítás és 
egy útra szóló jegyek dátuma, 
automatikus árlekérdezés (ATFQ)
(14) Hely száma és egyéb helyinformációk
(15) Megosztott járattal kapcsolatos (code 
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share) adatok
(16) Poggyászra vonatkozó adatok
(17) Utasok száma és egyéb megjelölése a 
PNR-ben
(18) Összegyűjtött API (Advanced 
Passenger Information) információk
(19) Az 1–18. pontban megjelölt 
PNR-adatok módosításai

Or. en

Módosítás 458
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Cím és kapcsolattartási adatok 
(telefonszám, e-mail cím)

törölve

Or. en

Módosítás 459
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Fizetésekhez kapcsolódó adatok, 
beleértve a számlázási címet

törölve

Or. en

Módosítás 460
Martin Ehrenhauser
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Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Fizetésekhez kapcsolódó adatok, 
beleértve a számlázási címet

törölve

Or. en

Módosítás 461
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Törzsutas-adatok törölve

Or. en

Módosítás 462
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Törzsutas-adatok törölve

Or. en

Módosítás 463
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 8 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Törzsutas-adatok törölve

Or. en

Módosítás 464
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Törzsutas-adatok törölve

Or. en

Módosítás 465
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Utazási iroda / utazásközvetítő törölve

Or. en

Módosítás 466
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Utazási iroda / utazásközvetítő törölve

Or. en
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Módosítás 467
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Megosztott/szétosztott 
PNR-információ (Split/Divided PNR 
information)

törölve

Or. en

Módosítás 468
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Megosztott/szétosztott 
PNR-információ (Split/Divided PNR 
information)

törölve

Or. en

Módosítás 469
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Megosztott/szétosztott 
PNR-információ (Split/Divided PNR 
information)

törölve

Or. en
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Módosítás 470
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Általános megjegyzések (beleértve a 
felügyelet nélkül utazó, 18 év alatti 
kiskorúakra vonatozó minden 
rendelkezésre álló információt, így a 
kiskorú neve és neme, kora, az általa 
beszélt nyelv(ek), az indulási oldalon 
megjelent gondnok neve és elérhetősége, 
valamint a kiskorúhoz fűződő rokoni 
kapcsolata, az érkezési oldalon a kiskorút 
váró gondnok neve és elérhetősége, 
valamint a kiskorúhoz fűződő rokoni 
kapcsolata, az indulási és az érkezési 
oldalon megbízott személy)

törölve

Or. en

Módosítás 471
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Általános megjegyzések (beleértve a 
felügyelet nélkül utazó, 18 év alatti 
kiskorúakra vonatozó minden 
rendelkezésre álló információt, így a 
kiskorú neve és neme, kora, az általa 
beszélt nyelv(ek), az indulási oldalon 
megjelent gondnok neve és elérhetősége, 
valamint a kiskorúhoz fűződő rokoni 
kapcsolata, az érkezési oldalon a kiskorút 
váró gondnok neve és elérhetősége, 
valamint a kiskorúhoz fűződő rokoni 
kapcsolata, az indulási és az érkezési 

törölve
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oldalon megbízott személy)

Or. en

Módosítás 472
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Általános megjegyzések (beleértve a 
felügyelet nélkül utazó, 18 év alatti 
kiskorúakra vonatozó minden 
rendelkezésre álló információt, így a 
kiskorú neve és neme, kora, az általa 
beszélt nyelv(ek), az indulási oldalon 
megjelent gondnok neve és elérhetősége, 
valamint a kiskorúhoz fűződő rokoni 
kapcsolata, az érkezési oldalon a kiskorút 
váró gondnok neve és elérhetősége, 
valamint a kiskorúhoz fűződő rokoni 
kapcsolata, az indulási és az érkezési 
oldalon megbízott személy)

törölve

Or. en

Módosítás 473
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Általános megjegyzések (beleértve a
felügyelet nélkül utazó, 18 év alatti 
kiskorúakra vonatozó minden 
rendelkezésre álló információt, így a 
kiskorú neve és neme, kora, az általa 
beszélt nyelv(ek), az indulási oldalon 
megjelent gondnok neve és elérhetősége, 
valamint a kiskorúhoz fűződő rokoni 

(12) Információ a felügyelet nélkül utazó, 
18 év alatti kiskorúakról, így a kiskorú 
neve és neme, kora, az általa beszélt 
nyelv(ek), az indulási oldalon megjelent 
gondnok neve és elérhetősége, valamint a 
kiskorúhoz fűződő rokoni kapcsolata, az 
érkezési oldalon a kiskorút váró gondnok 
neve és elérhetősége, valamint a 
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kapcsolata, az érkezési oldalon a kiskorút 
váró gondnok neve és elérhetősége, 
valamint a kiskorúhoz fűződő rokoni 
kapcsolata, az indulási és az érkezési 
oldalon megbízott személy)

kiskorúhoz fűződő rokoni kapcsolata, az 
indulási és az érkezési oldalon megbízott 
személy

Or. en

Módosítás 474
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Általános megjegyzések (beleértve a 
felügyelet nélkül utazó, 18 év alatti 
kiskorúakra vonatozó minden 
rendelkezésre álló információt, így a 
kiskorú neve és neme, kora, az általa 
beszélt nyelv(ek), az indulási oldalon 
megjelent gondnok neve és elérhetősége, 
valamint a kiskorúhoz fűződő rokoni 
kapcsolata, az érkezési oldalon a kiskorút 
váró gondnok neve és elérhetősége, 
valamint a kiskorúhoz fűződő rokoni 
kapcsolata, az indulási és az érkezési 
oldalon megbízott személy)

(12) Információ a felügyelet nélkül utazó, 
18 év alatti kiskorúakról, így a kiskorú 
neve és neme, kora, az általa beszélt 
nyelv(ek), az indulási oldalon megjelent 
gondnok neve és elérhetősége, valamint a 
kiskorúhoz fűződő rokoni kapcsolata, az 
érkezési oldalon a kiskorút váró gondnok 
neve és elérhetősége, valamint a 
kiskorúhoz fűződő rokoni kapcsolata, az 
indulási és az érkezési oldalon megbízott 
személy

Or. en

Módosítás 475
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Jegykiállítással kapcsolatos adatok, 
úgymint jegy sorszáma, jegykiállítás és 
egy útra szóló jegyek dátuma, 
automatikus árlekérdezés (ATFQ)

törölve
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Or. en

Módosítás 476
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Jegykiállítással kapcsolatos adatok, 
úgymint jegy sorszáma, jegykiállítás és 
egy útra szóló jegyek dátuma, 
automatikus árlekérdezés (ATFQ)

törölve

Or. en

Módosítás 477
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Hely száma és egyéb helyinformációk törölve

Or. en

Módosítás 478
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Hely száma és egyéb helyinformációk törölve

Or. en
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Módosítás 479
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Hely száma és egyéb helyinformációk törölve

Or. en

Módosítás 480
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Hely száma és egyéb helyinformációk törölve

Or. en

Módosítás 481
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Megosztott járattal kapcsolatos (code 
share) adatok

törölve

Or. en

Módosítás 482
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 16 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Poggyászra vonatkozó adatok törölve

Or. en

Módosítás 483
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Poggyászra vonatkozó adatok törölve

Or. en

Módosítás 484
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 17 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Utasok száma és egyéb megjelölése a 
PNR-ben

törölve

Or. en

Módosítás 485
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 17 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Utasok száma és egyéb megjelölése a 
PNR-ben

törölve
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Or. en

Módosítás 486
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 18 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Összegyűjtött API (Advanced 
Passenger Information) információk

törölve

Or. en

Módosítás 487
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 19 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az 1–18. pontban megjelölt 
PNR-adatok módosításai

törölve

Or. en

Módosítás 488
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 19 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az 1–18. pontban megjelölt 
PNR-adatok módosításai

törölve

Or. en
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Módosítás 489
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 19 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az 1–18. pontban megjelölt 
PNR-adatok módosításai

(19) A megjelölt PNR-adatok módosításai

Or. en


