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Pakeitimas 204
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 straipsnis Išbraukta.
Sąvokų apibrėžtys

Šioje direktyvoje vartojamų terminų 
apibrėžtys: 
a) oro vežėjas – oro transporto įmonė, 
turinti galiojančią veiklos licenciją arba 
jos atitikmenį, suteikiantį teisę oro 
transportu vežti keleivius; 
b) tarptautinis skrydis – bet koks oro 
vežėjo suplanuotas reguliarus ar 
nereguliarus skrydis į valstybės narės 
teritoriją iš trečiosios šalies arba skrydis iš 
valstybės narės teritorijos, kurio galutinė 
paskirties vieta – trečioji šalis, abejais 
atvejais įskaitant skrydžius su persėdimu 
ir tranzitinius skrydžius; 
c) keleivio duomenų įrašas, arba PNR 
duomenys, – kiekvieno keleivio kelionės 
sąlygų įrašas, kuriame pateikiama visa 
informacija, reikalinga, kad kiekvienos 
asmens arba jo vardu užsakytos kelionės 
atveju užsakymus priimantys bei 
dalyvaujantys oro vežėjai galėtų tvarkyti ir 
kontroliuoti bilietų užsakymus; toks įrašas 
gali būti bilietų užsakymo sistemose, 
išvykimo kontrolės sistemose (DCS) arba 
tokias pačias funkcijas turinčiose 
lygiavertėse sistemose; 
d) keleivis – bet kuris asmuo, išskyrus 
įgulos narius, kuris vežėjo sutikimu yra 
vežamas arba turi būti vežamas orlaiviu; 
e) bilietų užsakymo sistema – oro vežėjo 
vidinė inventorizavimo sistema, kurioje 
renkami bilietų užsakymams tvarkyti 
reikalingi PNR duomenys; 
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f) eksporto metodas – metodas, kuriuo oro 
vežėjai prašomus PNR duomenis 
perduoda į duomenų prašančios 
institucijos duomenų bazę; 
g) teroristiniai nusikaltimai –
nusikaltimai pagal nacionalinę teisę, 
nurodyti Tarybos pamatinio sprendimo 
2002/475/TVR 1–4 straipsniuose; 
h) sunkūs nusikaltimai – nusikaltimai 
pagal nacionalinę teisę, nurodyti Tarybos 
pagrindų sprendimo 2002/584/TVR 2 
straipsnio 2 dalyje, jeigu pagal valstybės 
narės nacionalinę teisę už juos baudžiama 
laisvės atėmimo bausme arba laisvės 
apribojimu, kurio ilgiausias terminas –
bent treji metai; vis dėlto valstybės narės 
gali neįtraukti tų smulkių nusikaltimų, su 
kuriais, atsižvelgiant į atitinkamą 
baudžiamosios teisenos sistemą, susijęs 
PNR duomenų tvarkymas pagal šią 
direktyvą neatitiktų proporcingumo 
principo; 
i) sunkūs tarpvalstybiniai nusikaltimai –
nusikaltimai pagal nacionalinę teisę, 
nurodyti Tarybos pagrindų sprendimo 
2002/584/TVR 2 straipsnio 2 dalyje, jeigu 
pagal valstybės narės nacionalinę teisę už 
juos baudžiama laisvės atėmimo bausme 
arba laisvės apribojimu, kurio ilgiausias 
terminas – bent treji metai, ir jei:
i) jie įvykdyti daugiau nei vienoje 
valstybėje; 
ii) jie įvykdyti vienoje valstybėje, bet 
svarbūs pasirengimo jiems, jų planavimo, 
vadovavimo jiems ar jų kontrolės veiksmai 
vykdyti kitoje valstybėje; 
iii) jie įvykdyti vienoje valstybėje, bet yra 
susiję su organizuoto nusikalstamumo 
grupuote, kuri nusikalstama veika 
užsiima daugiau nei vienoje valstybėje; 
arba 
iv) jie įvykdyti vienoje valstybėje, bet turi 
didelį poveikį kitai valstybei. 
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Or. en

Pakeitimas 205
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tarptautinis skrydis – bet koks oro 
vežėjo suplanuotas reguliarus ar 
nereguliarus skrydis į valstybės narės 
teritoriją iš trečiosios šalies arba skrydis iš 
valstybės narės teritorijos, kurio galutinė 
paskirties vieta – trečioji šalis, abejais 
atvejais įskaitant skrydžius su persėdimu 
ir tranzitinius skrydžius; 

b) tikslinis tarptautinis skrydis – bet koks 
oro vežėjo suplanuotas reguliarus ar 
nereguliarus didelės rizikos skrydis į 
valstybės narės teritoriją iš trečiosios šalies 
arba skrydis iš valstybės narės teritorijos, 
kurio galutinė paskirties vieta – trečioji 
šalis, išskyrus tranzitinius skrydžius; 

Or. en

Pakeitimas 206
Hubert Pirker, Frank Engel

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tarptautinis skrydis – bet koks oro 
vežėjo suplanuotas reguliarus ar 
nereguliarus skrydis į valstybės narės 
teritoriją iš trečiosios šalies arba skrydis iš 
valstybės narės teritorijos, kurio galutinė 
paskirties vieta – trečioji šalis, abejais 
atvejais įskaitant skrydžius su persėdimu ir 
tranzitinius skrydžius;

b) tarptautinis skrydis – bet koks oro 
vežėjo suplanuotas reguliarus ar 
nereguliarus skrydis į valstybės narės 
teritoriją iš trečiosios šalies arba skrydis iš 
valstybės narės teritorijos, kurio galutinė 
paskirties vieta – trečioji šalis, abejais 
atvejais įskaitant skrydžius su persėdimu ir 
tranzitinius skrydžius, išskyrus greitosios 
medicinos pagalbos skrydžius pacientams 
ir organams gabenti;

Or. de
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Pakeitimas 207
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tarptautinis skrydis – bet koks oro 
vežėjo suplanuotas reguliarus ar 
nereguliarus skrydis į valstybės narės 
teritoriją iš trečiosios šalies arba skrydis iš 
valstybės narės teritorijos, kurio galutinė 
paskirties vieta – trečioji šalis, abejais 
atvejais įskaitant skrydžius su persėdimu 
ir tranzitinius skrydžius; 

b) tarptautinis skrydis – bet koks oro 
vežėjo suplanuotas reguliarus ar 
nereguliarus skrydis į valstybės narės 
teritoriją iš trečiosios šalies arba skrydis iš 
valstybės narės teritorijos, kurio galutinė 
paskirties vieta – trečioji šalis;

Or. en

Pakeitimas 208
Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tarptautinis skrydis – bet koks oro 
vežėjo suplanuotas reguliarus ar 
nereguliarus skrydis į valstybės narės 
teritoriją iš trečiosios šalies arba skrydis iš 
valstybės narės teritorijos, kurio galutinė 
paskirties vieta – trečioji šalis, abejais 
atvejais įskaitant skrydžius su persėdimu ir 
tranzitinius skrydžius;

b) skrydis už Sąjungos ribų – bet koks oro 
vežėjo suplanuotas reguliarus ar 
nereguliarus skrydis į valstybės narės 
teritoriją iš trečiosios šalies arba skrydis iš 
valstybės narės teritorijos, kurio galutinė 
paskirties vieta – trečioji šalis, abejais 
atvejais įskaitant skrydžius su persėdimu ir 
tranzitinius skrydžius;

ba) skrydis Sąjungos viduje – bet koks oro 
vežėjo suplanuotas reguliarus ar 
nereguliarus skrydis iš vienos Sąjungos 
valstybės narės į kitą Sąjungos valstybę 
narę;

Or. fr
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Pagrindimas

Kadangi įtraukiamos nuostatos dėl skrydžių Sąjungos viduje, reikia pateikti tokių skrydžių 
apibrėžtį, kad būtų išvengta painiavos.

Pakeitimas 209
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) vidaus skrydis – bet koks oro vežėjo 
suplanuotas reguliarus ar nereguliarus 
skrydis į valstybės narės teritoriją iš kitos 
valstybės narės teritorijos, kurio galutinė 
paskirties vieta – valstybė narė; 

Or. en

Pakeitimas 210
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) tikslinis skrydis – bet koks tarptautinis 
skrydis, kuriuo, kaip nustatė 
kompetentingos nacionalinės institucijos, 
gali pasinaudoti keleiviai, susiję su 
teroristiniais nusikaltimais arba sunkiais 
tarpvalstybiniais nusikaltimais; 

Or. en

Pakeitimas 211
Sophia in 't Veld
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) keleivio duomenų įrašas, arba PNR 
duomenys, – kiekvieno keleivio kelionės 
sąlygų įrašas, kuriame pateikiama visa 
informacija, reikalinga, kad kiekvienos 
asmens arba jo vardu užsakytos kelionės 
atveju užsakymus priimantys bei 
dalyvaujantys oro vežėjai galėtų tvarkyti ir 
kontroliuoti bilietų užsakymus; toks įrašas 
gali būti bilietų užsakymo sistemose, 
išvykimo kontrolės sistemose (DCS) arba 
tokias pačias funkcijas turinčiose 
lygiavertėse sistemose; 

c) keleivio duomenų įrašas, arba PNR 
duomenys, – kiekvieno keleivio kelionės 
sąlygų įrašas, kurį oro vežėjai renka ir 
saugo elektroninėse laikmenose 
vykdydami savo įprastą veiklą, kuriame 
pateikiama visa informacija, reikalinga, 
kad kiekvienos asmens arba jo vardu 
užsakytos kelionės atveju užsakymus 
priimantys bei dalyvaujantys oro vežėjai 
galėtų tvarkyti ir kontroliuoti bilietų 
užsakymus; toks įrašas gali būti bilietų 
užsakymo sistemose, išvykimo kontrolės 
sistemose (DCS) arba tokias pačias 
funkcijas turinčiose lygiavertėse sistemose; 

Or. en

Pakeitimas 212
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) eksporto metodas – metodas, kuriuo oro 
vežėjai prašomus PNR duomenis perduoda 
į duomenų prašančios institucijos duomenų 
bazę;

f) eksporto metodas – metodas, kuriuo oro 
vežėjai savo turimus PNR duomenis, 
išvardytus šios direktyvos priede, perduoda 
į duomenų prašančios institucijos duomenų 
bazę;

Or. de

Pakeitimas 213
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos f punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) eksporto metodas – metodas, kuriuo oro 
vežėjai prašomus PNR duomenis perduoda 
į duomenų prašančios institucijos duomenų 
bazę; 

f) eksporto metodas – metodas, kuriuo oro 
vežėjai jų surinktus PNR duomenis, 
išvardytus priede, perduoda į duomenų 
prašančios institucijos duomenų bazę; 

Or. en

Pakeitimas 214
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) sunkūs nusikaltimai – nusikaltimai 
pagal nacionalinę teisę, nurodyti Tarybos 
pagrindų sprendimo 2002/584/TVR 2 
straipsnio 2 dalyje, jeigu pagal valstybės 
narės nacionalinę teisę už juos baudžiama 
laisvės atėmimo bausme arba laisvės 
apribojimu, kurio ilgiausias terminas –
bent treji metai; vis dėlto valstybės narės 
gali neįtraukti tų smulkių nusikaltimų, su 
kuriais, atsižvelgiant į atitinkamą 
baudžiamosios teisenos sistemą, susijęs 
PNR duomenų tvarkymas pagal šią 
direktyvą neatitiktų proporcingumo 
principo; 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

PNR duomenys turėtų būti tvarkomi tik teroristinių nusikaltimų ir sunkių tarpvalstybinių 
nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn 
tikslais. Kitais tikslais PNR duomenys neturi būti naudojami.

Pakeitimas 215
Carmen Romero López, Birgit Sippel
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) sunkūs nusikaltimai – nusikaltimai 
pagal nacionalinę teisę, nurodyti Tarybos 
pagrindų sprendimo 2002/584/TVR 2 
straipsnio 2 dalyje, jeigu pagal valstybės 
narės nacionalinę teisę už juos baudžiama 
laisvės atėmimo bausme arba laisvės 
apribojimu, kurio ilgiausias terminas –
bent treji metai; vis dėlto valstybės narės 
gali neįtraukti tų smulkių nusikaltimų, su 
kuriais, atsižvelgiant į atitinkamą 
baudžiamosios teisenos sistemą, susijęs 
PNR duomenų tvarkymas pagal šią 
direktyvą neatitiktų proporcingumo 
principo; 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 216
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) sunkūs nusikaltimai – nusikaltimai 
pagal nacionalinę teisę, nurodyti Tarybos 
pagrindų sprendimo 2002/584/TVR 2 
straipsnio 2 dalyje, jeigu pagal valstybės 
narės nacionalinę teisę už juos baudžiama 
laisvės atėmimo bausme arba laisvės 
apribojimu, kurio ilgiausias terminas –
bent treji metai; vis dėlto valstybės narės 
gali neįtraukti tų smulkių nusikaltimų, su 
kuriais, atsižvelgiant į atitinkamą 
baudžiamosios teisenos sistemą, susijęs 
PNR duomenų tvarkymas pagal šią 
direktyvą neatitiktų proporcingumo 
principo; 

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 217
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) sunkūs nusikaltimai – nusikaltimai 
pagal nacionalinę teisę, nurodyti Tarybos 
pagrindų sprendimo 2002/584/TVR 2 
straipsnio 2 dalyje, jeigu pagal valstybės 
narės nacionalinę teisę už juos baudžiama 
laisvės atėmimo bausme arba laisvės 
apribojimu, kurio ilgiausias terminas –
bent treji metai; vis dėlto valstybės narės 
gali neįtraukti tų smulkių nusikaltimų, su 
kuriais, atsižvelgiant į atitinkamą 
baudžiamosios teisenos sistemą, susijęs 
PNR duomenų tvarkymas pagal šią 
direktyvą neatitiktų proporcingumo 
principo; 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 218
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) sunkūs nusikaltimai – nusikaltimai 
pagal nacionalinę teisę, nurodyti Tarybos 
pagrindų sprendimo 2002/584/TVR 2 
straipsnio 2 dalyje, jeigu pagal valstybės 
narės nacionalinę teisę už juos baudžiama 
laisvės atėmimo bausme arba laisvės 
apribojimu, kurio ilgiausias terminas –
bent treji metai; vis dėlto valstybės narės 
gali neįtraukti tų smulkių nusikaltimų, su 

Išbraukta.
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kuriais, atsižvelgiant į atitinkamą 
baudžiamosios teisenos sistemą, susijęs 
PNR duomenų tvarkymas pagal šią 
direktyvą neatitiktų proporcingumo 
principo; 

Or. en

Pakeitimas 219
Frank Engel

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) sunkūs nusikaltimai – nusikaltimai pagal 
nacionalinę teisę, nurodyti Tarybos 
pagrindų sprendimo 2002/584/TVR 2 
straipsnio 2 dalyje, jeigu pagal valstybės 
narės nacionalinę teisę už juos baudžiama 
laisvės atėmimo bausme arba laisvės 
apribojimu, kurio ilgiausias terminas –
bent treji metai; vis dėlto valstybės narės 
gali neįtraukti tų smulkių nusikaltimų, su 
kuriais, atsižvelgiant į atitinkamą 
baudžiamosios teisenos sistemą, susijęs 
PNR duomenų tvarkymas pagal šią 
direktyvą neatitiktų proporcingumo 
principo;  

h) sunkūs nusikaltimai – nusikaltimai pagal 
nacionalinę teisę, nurodyti Tarybos 
pagrindų sprendimo 2002/584/TVR 
2 straipsnio 2 dalyje, jeigu pagal valstybės 
narės nacionalinę teisę už juos baudžiama 
laisvės atėmimo bausme arba laisvės 
apribojimu, kurio mažiausias terminas –
bent penkeri metai; 

Or. en

Pakeitimas 220
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) sunkūs nusikaltimai – nusikaltimai pagal 
nacionalinę teisę, nurodyti Tarybos 

h) sunkūs nusikaltimai – nusikaltimai pagal 
nacionalinę teisę, nurodyti Tarybos 
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pagrindų sprendimo 2002/584/TVR 2 
straipsnio 2 dalyje, jeigu pagal valstybės 
narės nacionalinę teisę už juos baudžiama 
laisvės atėmimo bausme arba laisvės 
apribojimu, kurio ilgiausias terminas – bent 
treji metai; vis dėlto valstybės narės gali 
neįtraukti tų smulkių nusikaltimų, su 
kuriais, atsižvelgiant į atitinkamą 
baudžiamosios teisenos sistemą, susijęs 
PNR duomenų tvarkymas pagal šią 
direktyvą neatitiktų proporcingumo 
principo; 

pagrindų sprendimo 2002/584/TVR 
2 straipsnio 2 dalyje, jeigu pagal valstybės 
narės nacionalinę teisę už juos baudžiama 
laisvės atėmimo bausme arba laisvės 
apribojimu, kurio ilgiausias terminas – bent 
treji metai; vis dėlto valstybės narės 
neįtraukia tų smulkių nusikaltimų, su 
kuriais, atsižvelgiant į atitinkamą 
baudžiamosios teisenos sistemą, susijęs 
PNR duomenų tvarkymas pagal šią 
direktyvą neatitiktų proporcingumo ir 
būtinumo principų; 

Or. en

Pakeitimas 221
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) sunkūs nusikaltimai – nusikaltimai pagal 
nacionalinę teisę, nurodyti Tarybos 
pagrindų sprendimo 2002/584/TVR 2 
straipsnio 2 dalyje, jeigu pagal valstybės 
narės nacionalinę teisę už juos baudžiama 
laisvės atėmimo bausme arba laisvės 
apribojimu, kurio ilgiausias terminas – bent 
treji metai; vis dėlto valstybės narės gali 
neįtraukti tų smulkių nusikaltimų, su 
kuriais, atsižvelgiant į atitinkamą 
baudžiamosios teisenos sistemą, susijęs 
PNR duomenų tvarkymas pagal šią 
direktyvą neatitiktų proporcingumo 
principo;

h) sunkūs nusikaltimai – nusikaltimai pagal 
nacionalinę teisę, nurodyti Tarybos 
pagrindų sprendimo 2002/584/TVR 2 
straipsnio 2 dalyje, jeigu pagal valstybės 
narės nacionalinę teisę už juos baudžiama 
laisvės atėmimo bausme arba laisvės 
apribojimu, kurio ilgiausias terminas – bent 
treji metai; vis dėlto tų smulkių 
nusikaltimų, su kuriais, atsižvelgiant į 
atitinkamą baudžiamosios teisenos sistemą, 
susijęs PNR duomenų tvarkymas pagal šią 
direktyvą neatitiktų proporcingumo 
principo, galima neįtraukti;

Or. de

Pakeitimas 222
Carmen Romero López, Birgit Sippel
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) sunkūs tarpvalstybiniai nusikaltimai –
nusikaltimai pagal nacionalinę teisę, 
nurodyti Tarybos pagrindų sprendimo 
2002/584/TVR 2 straipsnio 2 dalyje, jeigu 
pagal valstybės narės nacionalinę teisę už 
juos baudžiama laisvės atėmimo bausme 
arba laisvės apribojimu, kurio ilgiausias 
terminas – bent treji metai, ir jei:

Išbraukta.

i) jie įvykdyti daugiau nei vienoje 
valstybėje; 
ii) jie įvykdyti vienoje valstybėje, bet 
svarbūs pasirengimo jiems, jų planavimo, 
vadovavimo jiems ar jų kontrolės veiksmai 
vykdyti kitoje valstybėje; 
iii) jie įvykdyti vienoje valstybėje, bet yra 
susiję su organizuoto nusikalstamumo 
grupuote, kuri nusikalstama veika 
užsiima daugiau nei vienoje valstybėje; 
arba 
iv) jie įvykdyti vienoje valstybėje, bet turi 
didelį poveikį kitai valstybei. 

Or. en

Pakeitimas 223
Frank Engel

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos i punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) sunkūs tarpvalstybiniai nusikaltimai –
nusikaltimai pagal nacionalinę teisę, 
nurodyti Tarybos pagrindų sprendimo 
2002/584/TVR 2 straipsnio 2 dalyje, jeigu 
pagal valstybės narės nacionalinę teisę už 
juos baudžiama laisvės atėmimo bausme 
arba laisvės apribojimu, kurio ilgiausias 

i) sunkūs tarpvalstybiniai nusikaltimai –
nusikaltimai pagal nacionalinę teisę, 
nurodyti Tarybos pagrindų sprendimo 
2002/584/TVR 2 straipsnio 2 dalyje, jeigu 
pagal valstybės narės nacionalinę teisę už 
juos baudžiama laisvės atėmimo bausme 
arba laisvės apribojimu, kurio ilgiausias 



AM\897635LT.doc 15/171 PE486.159v01-00

LT

terminas – bent treji metai, ir jei: terminas – bent penkeri metai, ir jei: 

Or. en

Pakeitimas 224
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos i punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) sunkūs tarpvalstybiniai nusikaltimai –
nusikaltimai pagal nacionalinę teisę, 
nurodyti Tarybos pagrindų sprendimo 
2002/584/TVR 2 straipsnio 2 dalyje, jeigu 
pagal valstybės narės nacionalinę teisę už 
juos baudžiama laisvės atėmimo bausme 
arba laisvės apribojimu, kurio ilgiausias 
terminas – bent treji metai, ir jei:

i) sunkūs tarpvalstybiniai nusikaltimai – šie
nusikaltimai pagal nacionalinę teisę, 
nurodyti Tarybos pagrindų sprendimo 
2002/584/TVR 2 straipsnio 2 dalyje: 
prekyba žmonėmis, neteisėta prekyba 
narkotikais ir neteisėta prekyba ginklais, 
šaudmenimis bei sprogmenimis, jeigu 
pagal valstybės narės nacionalinę teisę už 
juos baudžiama laisvės atėmimo bausme 
arba laisvės apribojimu, kurio ilgiausias 
terminas – bent treji metai, ir jei: 

Or. en

Pakeitimas 225
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos i punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) sunkūs tarpvalstybiniai nusikaltimai –
nusikaltimai pagal nacionalinę teisę, 
nurodyti Tarybos pagrindų sprendimo 
2002/584/TVR 2 straipsnio 2 dalyje, jeigu 
pagal valstybės narės nacionalinę teisę už 
juos baudžiama laisvės atėmimo bausme 
arba laisvės apribojimu, kurio ilgiausias 
terminas – bent treji metai, ir jei:

i) sunkūs tarpvalstybiniai nusikaltimai –
nusikaltimai pagal nacionalinę teisę, 
nurodyti Tarybos pagrindų sprendimo 
2002/584/TVR 2 straipsnio 2 dalyje, jeigu 
dažniausiai už juos baudžiama nemaža
laisvės atėmimo bausme arba nemažu
laisvės apribojimu, ir jei:

Or. de
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Pakeitimas 226
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos i punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) sunkūs tarpvalstybiniai nusikaltimai –
nusikaltimai pagal nacionalinę teisę, 
nurodyti Tarybos pagrindų sprendimo 
2002/584/TVR 2 straipsnio 2 dalyje, jeigu
pagal valstybės narės nacionalinę teisę už 
juos baudžiama laisvės atėmimo bausme 
arba laisvės apribojimu, kurio ilgiausias 
terminas – bent treji metai, ir jei: 

i) sunkūs tarpvalstybiniai nusikaltimai –
nusikaltimai pagal nacionalinę teisę, 
nurodyti Tarybos pagrindų sprendimo 
2002/584/TVR 2 straipsnio 2 dalyje, kurie 
yra aiškiai tarpvalstybinio pobūdžio ir už 
kuriuos pagal valstybės narės nacionalinę 
teisę baudžiama laisvės atėmimo bausme 
arba laisvės apribojimu, kurio ilgiausias 
terminas – bent treji metai, ir jei: 

Or. en

Pakeitimas 227
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) sunkūs tarpvalstybiniai nusikaltimai –
nusikaltimai pagal nacionalinę teisę, 
nurodyti Tarybos pagrindų sprendimo 
2002/584/TVR 2 straipsnio 2 dalyje, jeigu 
pagal valstybės narės nacionalinę teisę už 
juos baudžiama laisvės atėmimo bausme 
arba laisvės apribojimu, kurio ilgiausias 
terminas – bent treji metai, ir jei: 

i) sunkūs tarpvalstybiniai nusikaltimai –
nusikaltimai pagal nacionalinę teisę, 
nurodyti Tarybos pagrindų sprendimo 
2002/584/TVR 2 straipsnio 2 dalyje, jeigu 
pagal valstybės narės nacionalinę teisę už 
juos baudžiama laisvės atėmimo bausme 
arba laisvės apribojimu, kurio ilgiausias 
terminas – bent penkeri metai; vis dėlto 
valstybės narės gali neįtraukti tų smulkių 
nusikaltimų, su kuriais, atsižvelgiant į 
atitinkamą baudžiamosios teisenos 
sistemą, susijęs PNR duomenų tvarkymas 
pagal šią direktyvą neatitiktų 
proporcingumo principo; ir jei: 



AM\897635LT.doc 17/171 PE486.159v01-00

LT

Or. en

Pakeitimas 228
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) neskelbtini duomenys – asmens 
duomenys, kuriais atskleidžiama asmens 
lytis, rasė, odos spalva, etninė ar socialinė 
kilmė, genetiniai bruožai, kalbinė 
tapatybė, religiniai ar filosofiniai 
įsitikinimai, politinės pažiūros, 
priklausymas tautinei mažumai, narystė 
profesinėse sąjungose, ir duomenys apie 
sveikatą ar seksualinę orientaciją, kaip 
apibrėžta Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijos 21 straipsnyje, taip pat kiti 
duomenys, kurie pagal nacionalinę teisę 
laikomi neskelbtinais duomenimis; 

Or. en

Pakeitimas 229
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) anonimizavimas šioje direktyvoje –
duomenų valdytojo ar bet kurio kito 
asmens atliekamas negrįžtamas asmens 
duomenų, apibrėžtų Direktyvoje 
1995/46/EB, pakeitimas tokiu būdu, kad 
šie duomenys negalėtų būti susieti su 
duomenų subjektu ar nedidele duomenų 
subjektų grupe, atsižvelgiant į visas 
priemones, kuriomis, tikėtina, galėtų 
naudotis duomenų valdytojas arba kitas 
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fizinis ar juridinis asmuo to asmens 
tapatybei nustatyti, visų pirma pagal 
asmens identifikavimo numerį, vietos 
nustatymo duomenis, interneto 
identifikatorių arba vieną ar kelis to 
asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, 
psichinės, ekonominės, kultūrinės ar 
socialinės tapatybės požymius; 

Or. en

Pakeitimas 230
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio pirmos pastraipos i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) profiliavimas – modelių nustatymas 
pagal duomenų rinkinį naudojantis 
automatizuotomis arba iš dalies 
automatizuotomis priemonėmis procesas, 
siekiant nustatyti nukrypimus tam tikrame 
duomenų rinkinyje; 

Or. en

Pakeitimas 231
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 straipsnis Išbraukta.
Informacijos apie keleivius skyrius 

1. Kiekviena valstybė narė įsteigia arba 
paskiria instituciją, kompetentingą vykdyti 
teroristinių nusikaltimų ir sunkių 
nusikaltimų prevenciją, nustatymą, tyrimą 
ir patraukimą už juos baudžiamojon 
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atsakomybėn, arba tokios institucijos 
padalinį, kad jis atliktų informacijos apie 
keleivius skyriaus funkcijas ir iš oro 
vežėjų rinktų PNR duomenis, juos 
saugotų, analizuotų ir analizės rezultatus 
perduotų kompetentingoms 5 straipsnyje 
nurodytoms institucijoms. Jo darbuotojai 
gali būti deleguoti iš kompetentingų 
valdžios institucijų. 
2. Dvi arba daugiau valstybių narių gali 
įsteigti arba paskirti vieną instituciją, kuri 
veiktų kaip jų informacijos apie keleivius 
skyrius. Toks informacijos apie keleivius 
skyrius įsteigiamas vienoje iš 
dalyvaujančių valstybių narių ir laikomas 
visų tokių dalyvaujančių valstybių narių 
nacionaliniu informacijos apie keleivius 
skyriumi. Dalyvaujančios valstybės narės 
susitaria dėl išsamių informacijos apie 
keleivius skyriaus veiklos taisyklių ir 
laikosi šia direktyva nustatytų 
reikalavimų. 
3. Kiekviena valstybė narė per vieną 
mėnesį nuo informacijos apie keleivius 
skyriaus įsteigimo apie tai praneša 
Komisijai ir bet kuriuo metu gali 
atnaujinti savo pareiškimą. Komisija šią 
informaciją ir bet kokius atnaujinimus 
skelbia Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje. 

Or. en

Pakeitimas 232
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė įsteigia arba 
paskiria instituciją, kompetentingą vykdyti
teroristinių nusikaltimų ir sunkių 

1. Vykdyti teroristinių nusikaltimų ir 
sunkių nusikaltimų prevenciją, nustatymą, 
tyrimą ir patraukimą už juos baudžiamojon 
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nusikaltimų prevenciją, nustatymą, tyrimą 
ir patraukimą už juos baudžiamojon 
atsakomybėn, arba tokios institucijos 
padalinį, kad jis atliktų informacijos apie 
keleivius skyriaus funkcijas ir iš oro vežėjų 
rinktų PNR duomenis, juos saugotų, 
analizuotų ir analizės rezultatus perduotų 
kompetentingoms 5 straipsnyje 
nurodytoms institucijoms. Jo darbuotojai 
gali būti deleguoti iš kompetentingų 
valdžios institucijų.

atsakomybėn įsteigiama europinė
institucija, kad ji atliktų informacijos apie 
keleivius skyriaus funkcijas ir iš oro vežėjų 
rinktų PNR duomenis, juos saugotų, 
analizuotų ir analizės rezultatus perduotų 
kompetentingoms 5 straipsnyje 
nurodytoms institucijoms.

Or. de

Pagrindimas

Šiai institucijai nesuteikiama jokių suverenių įgaliojimų, kurie būtų nepriklausomi nuo 
nacionalinių policijos institucijų vykdomos tyrimų veiklos. Minėta veikla lieka visiškai 
valstybių narių galioje.

Pakeitimas 233
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė įsteigia arba 
paskiria instituciją, kompetentingą vykdyti 
teroristinių nusikaltimų ir sunkių 
nusikaltimų prevenciją, nustatymą, tyrimą 
ir patraukimą už juos baudžiamojon 
atsakomybėn, arba tokios institucijos 
padalinį, kad jis atliktų informacijos apie 
keleivius skyriaus funkcijas ir iš oro vežėjų 
rinktų PNR duomenis, juos saugotų, 
analizuotų ir analizės rezultatus perduotų 
kompetentingoms 5 straipsnyje 
nurodytoms institucijoms. Jo darbuotojai 
gali būti deleguoti iš kompetentingų 
valdžios institucijų.

1. Kiekviena valstybė narė įsteigia arba 
paskiria instituciją, kompetentingą vykdyti 
teroristinių nusikaltimų prevenciją, 
nustatymą, tyrimą ir patraukimą už juos 
baudžiamojon atsakomybėn, arba tokios 
institucijos padalinį, kad jis atliktų 
informacijos apie keleivius skyriaus 
funkcijas ir iš oro vežėjų rinktų PNR 
duomenis, juos saugotų, analizuotų ir 
analizės rezultatus perduotų 
kompetentingoms 5 straipsnyje 
nurodytoms institucijoms. Jo darbuotojai 
gali būti deleguoti iš kompetentingų 
valdžios institucijų.

Or. en
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Pakeitimas 234
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė įsteigia arba 
paskiria instituciją, kompetentingą vykdyti 
teroristinių nusikaltimų ir sunkių 
nusikaltimų prevenciją, nustatymą, tyrimą 
ir patraukimą už juos baudžiamojon 
atsakomybėn, arba tokios institucijos 
padalinį, kad jis atliktų informacijos apie 
keleivius skyriaus funkcijas ir iš oro vežėjų 
rinktų PNR duomenis, juos saugotų, 
analizuotų ir analizės rezultatus perduotų 
kompetentingoms 5 straipsnyje 
nurodytoms institucijoms. Jo darbuotojai 
gali būti deleguoti iš kompetentingų 
valdžios institucijų.

1. Kiekviena valstybė narė įsteigia arba 
paskiria instituciją, kompetentingą vykdyti 
teroristinių nusikaltimų ir sunkių 
tarpvalstybinių nusikaltimų prevenciją, 
nustatymą, tyrimą ir patraukimą už juos 
baudžiamojon atsakomybėn, arba tokios 
institucijos padalinį, kad jis atliktų 
informacijos apie keleivius skyriaus 
funkcijas ir iš oro vežėjų rinktų PNR 
duomenis, juos saugotų, analizuotų ir 
analizės rezultatus perduotų 
kompetentingoms 5 straipsnyje 
nurodytoms institucijoms. Jo darbuotojai 
gali būti deleguoti iš kompetentingų 
valdžios institucijų.

Or. en

Pakeitimas 235
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įsitikinama kompetencija ir patikimumu 
darbuotojų, kurie pradeda dirbti 
informacijos apie keleivius skyriuose ir 
kurie reikalingi tvarkyti pagal šią 
direktyvą surinktus PNR duomenis, ir 
kuriems gali būti taikomos 10a straipsnyje 
numatytos sankcijos.

Or. en
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Pakeitimas 236
Frank Engel

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dvi arba daugiau valstybių narių gali 
įsteigti arba paskirti vieną instituciją, kuri 
veiktų kaip jų informacijos apie keleivius 
skyrius. Toks informacijos apie keleivius 
skyrius įsteigiamas vienoje iš 
dalyvaujančių valstybių narių ir laikomas 
visų tokių dalyvaujančių valstybių narių 
nacionaliniu informacijos apie keleivius 
skyriumi. Dalyvaujančios valstybės narės 
susitaria dėl išsamių informacijos apie 
keleivius skyriaus veiklos taisyklių ir 
laikosi šia direktyva nustatytų reikalavimų.

2. Dvi arba daugiau valstybių narių gali 
įsteigti arba paskirti vieną instituciją, pvz., 
Europolą, kuri veiktų kaip jų informacijos 
apie keleivius skyrius. Toks informacijos 
apie keleivius skyrius įsteigiamas vienoje 
iš dalyvaujančių valstybių narių arba 
Europole ir laikomas visų tokių 
dalyvaujančių valstybių narių nacionaliniu 
informacijos apie keleivius skyriumi. 
Dalyvaujančios valstybės narės susitaria 
dėl išsamių informacijos apie keleivius 
skyriaus veiklos taisyklių ir laikosi šia 
direktyva nustatytų reikalavimų. 

Or. en

Pakeitimas 237
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dvi arba daugiau valstybių narių gali 
įsteigti arba paskirti vieną instituciją, kuri 
veiktų kaip jų informacijos apie keleivius 
skyrius. Toks informacijos apie keleivius 
skyrius įsteigiamas vienoje iš 
dalyvaujančių valstybių narių ir laikomas 
visų tokių dalyvaujančių valstybių narių 
nacionaliniu informacijos apie keleivius 
skyriumi. Dalyvaujančios valstybės narės 
susitaria dėl išsamių informacijos apie 
keleivius skyriaus veiklos taisyklių ir 
laikosi šia direktyva nustatytų reikalavimų.

2. Informacijos apie keleivius skyrius 
įsteigiamas vienos iš Europos Sąjungos
valstybių narių teritorijoje. Valstybės narės 
susitaria dėl išsamių informacijos apie 
keleivius skyriaus veiklos taisyklių ir 
laikosi šia direktyva nustatytų reikalavimų.
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Or. de

Pakeitimas 238
Hubert Pirker

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dvi arba daugiau valstybių narių gali 
įsteigti arba paskirti vieną instituciją, kuri 
veiktų kaip jų informacijos apie keleivius 
skyrius. Toks informacijos apie keleivius 
skyrius įsteigiamas vienoje iš 
dalyvaujančių valstybių narių ir laikomas 
visų tokių dalyvaujančių valstybių narių 
nacionaliniu informacijos apie keleivius 
skyriumi. Dalyvaujančios valstybės narės 
susitaria dėl išsamių informacijos apie 
keleivius skyriaus veiklos taisyklių ir 
laikosi šia direktyva nustatytų reikalavimų.

2. Dvi arba daugiau valstybių narių gali 
įsteigti arba paskirti vieną instituciją, kaip, 
pavyzdžiui, Europolą, kuri veiktų kaip jų 
informacijos apie keleivius skyrius. Toks 
informacijos apie keleivius skyrius 
įsteigiamas vienoje iš dalyvaujančių 
valstybių narių arba aukštesniojoje 
institucijoje, pavyzdžiui, Europole, ir 
laikomas visų tokių dalyvaujančių 
valstybių narių nacionaliniu informacijos 
apie keleivius skyriumi. Dalyvaujančios 
valstybės narės susitaria dėl išsamių 
informacijos apie keleivius skyriaus 
veiklos taisyklių ir laikosi šia direktyva 
nustatytų reikalavimų.

Or. de

Pakeitimas 239
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Informacijos apie keleivius skyriaus 
veiklai kontroliuoti įsteigiama 
administracinė taryba. Ją sudaro 
atitinkamai po vieną nacionalinių 
kompetentingų institucijų, Europolo, 
Europos duomenų apsaugos institucijos ir 
Europos Komisijos atstovą. 
Administracinė taryba nustato savo darbo 
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tvarkos taisykles ir iš savo narių išsirenka 
pirmininką ir jo pavaduotoją.

Or. de

Pagrindimas

Administracinė taryba turi spręsti esminius, ne su kasdiene veikla susijusius klausimus. 
Direktorius vykdo su einamaisiais reikalais ir personalo valdymu susijusias užduotis, rengia 
ir įgyvendina administracinės tarybos priimamus sprendimus.

Pakeitimas 240
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekviena valstybė narė per vieną 
mėnesį nuo informacijos apie keleivius 
skyriaus įsteigimo apie tai praneša 
Komisijai ir bet kuriuo metu gali 
atnaujinti savo pareiškimą. Komisija šią 
informaciją ir bet kokius atnaujinimus 
skelbia Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 241
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kiekvienas informacijos apie keleivius 
skyrius paskiria duomenų apsaugos 
pareigūną. 

Or. en
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Pakeitimas 242
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Tarptautinių skrydžių keleivių PNR 
duomenys saugomi, tvarkomi ir 
analizuojami tik ES teritorijoje. Todėl 
šioms procedūroms taikomi ES teisės 
aktai, reglamentuojantys asmens 
duomenų apsaugą. 

Or. en

Pakeitimas 243
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Valstybės narės užtikrina, kad 
netinkamo PNR duomenų naudojimo ar 
tvarkymo arba kitų pagal šią direktyvą 
nustatytų nacionalinių nuostatų 
pažeidimų atveju už tai atsakingiems 
informacijos apie keleivius skyriuose 
dirbantiems asmenims būtų taikomos 
atgrasomosios, veiksmingos ir 
proporcingos sankcijos, įskaitant 
baudžiamąsias sankcijas. 

Or. en

Pakeitimas 244
Martin Ehrenhauser
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Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
3a. Tarptautinių skrydžių keleivių PNR 
duomenys saugomi, tvarkomi ir 
analizuojami tik ES teritorijoje. Todėl 
šioms procedūroms taikomi ES teisės 
aktai, reglamentuojantys asmens 
duomenų apsaugą.

Or. en

Pakeitimas 245
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 straipsnis Išbraukta.
PNR duomenų tvarkymas 

1. Oro vežėjų pagal 6 straipsnį perduotus 
PNR duomenis, susijusius su 
tarptautiniais skrydžiais į kiekvienos 
valstybės narės teritoriją ar iš jos, renka 
atitinkamos valstybės narės informacijos 
apie keleivius skyrius. Jeigu oro vežėjų 
perduoti PNR duomenys apima daugiau 
duomenų, nei nurodyta priede, tokius 
duomenis gavęs informacijos apie 
keleivius skyrius juos iškart ištrina. 
2. Informacijos apie keleivius skyrius 
PNR duomenis tvarko tik šiais tikslais: 
a) kad atliktų keleivių vertinimą prieš jų 
numatytą atvykimą į valstybę narę ar 
išvykimą iš jos ir nustatytų asmenis, kurie 
gali būti susiję su teroristiniu nusikaltimu 
arba sunkiu tarpvalstybiniu nusikaltimu 
ir kuriuos turi papildomai patikrinti 
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5 straipsnyje nurodytos kompetentingos 
institucijos. Atlikdamas tokį vertinimą, 
informacijos apie keleivius skyrius gali 
tvarkyti PNR duomenis pagal iš anksto 
nustatytus kriterijus. Valstybės narės 
užtikrina, kad bet koks automatizuotai 
tvarkant duomenis gautas teigiamas 
rezultatas būtų atskirai peržiūrėtas 
neautomatizuotu būdu, kad būtų 
patikrinta, ar 5 straipsnyje nurodyta 
kompetentinga institucija turi imtis 
veiksmų; 
b) kad atliktų keleivių vertinimą prieš jų 
numatytą atvykimą į valstybę narę ar 
išvykimą iš jos ir nustatytų asmenis, kurie 
gali būti susiję su teroristiniu nusikaltimu 
arba sunkiu nusikaltimu ir kuriuos turi 
papildomai patikrinti 5 straipsnyje 
nurodytos kompetentingos institucijos. 
Atlikdamas tokį vertinimą, informacijos 
apie keleivius skyrius gali palyginti PNR 
duomenis su duomenimis atitinkamose 
duomenų bazėse, įskaitant tarptautines ar 
nacionalines duomenų bazes ar 
nacionalines Sąjungos duomenų bazių 
kopijas, kurios sukurtos remiantis 
Sąjungos teise ir skirtos ieškomiems 
asmenims ar daiktams arba asmenims ar 
daiktams, dėl kurių pateikti perspėjimai, 
laikydamasis tokioms byloms taikomų 
Sąjungos, tarptautinių ir nacionalinių 
taisyklių. Valstybės narės užtikrina, kad 
bet koks automatizuotai tvarkant 
duomenis gautas teigiamas rezultatas 
būtų atskirai peržiūrėtas neautomatizuotu 
būdu, kad būtų patikrinta, ar 5 straipsnyje 
nurodyta kompetentinga institucija turi 
imtis veiksmų; 
c) kad, atskirai įvertinęs kiekvieną 
konkretų atvejį, vykdytų tinkamai 
pagrįstus kompetentingų institucijų 
prašymus konkrečiais atvejais pateikti 
PNR duomenis ir tvarkyti PNR duomenis 
teroristinių nusikaltimų ar sunkių 
nusikaltimų prevencijos, nustatymo, 
tyrimo ir patraukimo už juos 
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baudžiamojon atsakomybėn tikslais ir kad 
kompetentingoms institucijoms pateiktų 
tokio tvarkymo rezultatus; ir 
d) kad analizuotų PNR duomenis, 
siekdamas atnaujinti arba sukurti naujus 
kriterijus, naudojamus atliekant 
vertinimus, kuriais nustatomi asmenys, 
kurie gali būti susiję su teroristiniu 
nusikaltimu arba sunkiu tarpvalstybiniu 
nusikaltimu pagal a punktą. 
3. Keleivių vertinimas prieš jų numatytą 
atvykimą į valstybę narę arba išvykimą iš 
jos, kaip nurodyta 2 dalies a punkte, 
vykdomas nediskriminuojamu būdu pagal 
valstybės narės informacijos apie 
keleivius skyriaus nustatytus vertinimo 
kriterijus. Valstybės narės užtikrina, kad 
informacijos apie keleivius skyrius 
vertinimo kriterijus nustatytų 
bendradarbiaudamas su 5 straipsnyje 
nurodytomis kompetentingomis 
institucijomis. Vertinimo kriterijai 
jokiomis aplinkybėmis negrindžiami 
asmens rase ar etnine kilme, religiniais, 
filosofiniais ar politiniais įsitikinimais, 
naryste profesinėse sąjungose, sveikatos 
būkle ar seksualiniu gyvenimu. 
4. Valstybės narės informacijos apie 
keleivius skyrius pagal 2 dalies a ir b 
punktus nustatytų asmenų PNR duomenis 
arba PNR duomenų tvarkymo rezultatus 
tolesniam nagrinėjimui perduoda tos 
pačios valstybės narės atitinkamoms 
kompetentingoms institucijoms. Tokie 
duomenys perduodami tik atskirai 
įvertinant kiekvieną konkretų atvejį. 

Or. en

Pakeitimas 246
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Oro vežėjų pagal 6 straipsnį perduotus 
PNR duomenis, susijusius su tarptautiniais 
skrydžiais į kiekvienos valstybės narės 
teritoriją ar iš jos, renka atitinkamos 
valstybės narės informacijos apie keleivius 
skyrius. Jeigu oro vežėjų perduoti PNR 
duomenys apima daugiau duomenų, nei 
nurodyta priede, tokius duomenis gavęs 
informacijos apie keleivius skyrius juos 
iškart ištrina.

1. Oro vežėjų pagal 6 straipsnį perduotus 
PNR duomenis, susijusius su tiksliniais
tarptautiniais skrydžiais į kiekvienos 
valstybės narės teritoriją ar iš jos, renka 
atitinkamos valstybės narės informacijos 
apie keleivius skyrius. Jeigu oro vežėjų 
perduoti PNR duomenys apima daugiau 
duomenų, nei nurodyta priede, tokius 
duomenis gavęs informacijos apie 
keleivius skyrius juos iškart ir visam laikui
ištrina. 

Or. en

Pakeitimas 247
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Oro vežėjų pagal 6 straipsnį perduotus 
PNR duomenis, susijusius su tarptautiniais 
skrydžiais į kiekvienos valstybės narės 
teritoriją ar iš jos, renka atitinkamos 
valstybės narės informacijos apie keleivius 
skyrius. Jeigu oro vežėjų perduoti PNR 
duomenys apima daugiau duomenų, nei 
nurodyta priede, tokius duomenis gavęs 
informacijos apie keleivius skyrius juos 
iškart ištrina.

1. Oro vežėjų pagal 6 straipsnį perduotus 
PNR duomenis, susijusius su tarptautiniais 
skrydžiais į kiekvienos valstybės narės 
teritoriją ar iš jos, renka informacijos apie 
keleivius skyrius. Jeigu oro vežėjų perduoti 
PNR duomenys apima daugiau duomenų, 
nei nurodyta priede, tokius duomenis gavęs 
informacijos apie keleivius skyrius juos 
iškart ištrina.

Or. de

Pakeitimas 248
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Oro vežėjų pagal 6 straipsnį perduotus 
PNR duomenis, susijusius su tarptautiniais 
skrydžiais į kiekvienos valstybės narės 
teritoriją ar iš jos, renka atitinkamos 
valstybės narės informacijos apie keleivius 
skyrius. Jeigu oro vežėjų perduoti PNR 
duomenys apima daugiau duomenų, nei 
nurodyta priede, tokius duomenis gavęs 
informacijos apie keleivius skyrius juos 
iškart ištrina.

1. Oro vežėjų pagal 6 straipsnį perduotus 
PNR duomenis, susijusius su tarptautiniais 
skrydžiais į kiekvienos valstybės narės 
teritoriją ar iš jos, renka atitinkamos 
valstybės narės informacijos apie keleivius 
skyrius, užtikrindamas didžiausią 
įmanomą saugumą. Jeigu oro vežėjų 
perduoti PNR duomenys apima daugiau 
duomenų, nei nurodyta priede, tokius 
duomenis gavęs informacijos apie 
keleivius skyrius juos iškart ištrina. 

Or. ro

Pakeitimas 249
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Oro vežėjų pagal 6 straipsnį perduotus 
PNR duomenis, susijusius su tarptautiniais 
skrydžiais į kiekvienos valstybės narės 
teritoriją ar iš jos, renka atitinkamos 
valstybės narės informacijos apie keleivius 
skyrius. Jeigu oro vežėjų perduoti PNR 
duomenys apima daugiau duomenų, nei 
nurodyta priede, tokius duomenis gavęs 
informacijos apie keleivius skyrius juos 
iškart ištrina.

1. Oro vežėjų pagal 6 straipsnį perduotus 
PNR duomenis, susijusius su tarptautiniais 
skrydžiais į kiekvienos valstybės narės 
teritoriją ar iš jos, renka atitinkamos 
valstybės narės informacijos apie keleivius 
skyrius. Oro vežėjai neperduoda 
neskelbtinų duomenų. Jeigu oro vežėjų 
perduoti PNR duomenys apima daugiau 
duomenų, nei nurodyta priede, tokius 
duomenis gavęs informacijos apie 
keleivius skyrius juos iškart ištrina.

Or. en

Pakeitimas 250
Véronique Mathieu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Oro vežėjų pagal 6 straipsnį perduotus 
PNR duomenis, susijusius su tarptautiniais
skrydžiais į kiekvienos valstybės narės 
teritoriją ar iš jos, renka atitinkamos 
valstybės narės informacijos apie keleivius 
skyrius. Jeigu oro vežėjų perduoti PNR 
duomenys apima daugiau duomenų, nei 
nurodyta priede, tokius duomenis gavęs 
informacijos apie keleivius skyrius juos 
iškart ištrina.

1. Oro vežėjų pagal 6 straipsnį perduotus 
PNR duomenis, susijusius su skrydžiais 
Sąjungos viduje ir už jos ribų į kiekvienos 
valstybės narės teritoriją ar iš jos, renka 
atitinkamos valstybės narės informacijos 
apie keleivius skyrius. Jeigu oro vežėjų 
perduoti PNR duomenys apima daugiau 
duomenų, nei nurodyta priede, tokius 
duomenis gavęs informacijos apie 
keleivius skyrius juos iškart ištrina.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama į direktyvos taikymo sritį įtraukti visus skrydžius Sąjungos viduje. 
Skrydžių Sąjungos viduje ir už jos ribų terminai yra geresni, nei tarptautinių ir vidaus 
skrydžių terminai, naudojami Šengeno sienų kodekse, kurie nėra tinkami šiai direktyvai, kuri 
bus taikoma visoje Europos Sąjungos teritorijoje.

Pakeitimas 251
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. PNR duomenų rinkimo, tvarkymo ir 
perdavimo išlaidas padengia valstybės
narės. 

Or. en

Pakeitimas 252
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. PNR duomenų rinkimo, tvarkymo ir 
perdavimo išlaidas padengia valstybės 
narės. 

Or. en

Pakeitimas 253
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pagal šią direktyvą PNR duomenų 
profiliavimas draudžiamas. 

Or. en

Pakeitimas 254
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kad atliktų keleivių vertinimą prieš jų 
numatytą atvykimą į valstybę narę ar 
išvykimą iš jos ir nustatytų asmenis, kurie 
gali būti susiję su teroristiniu nusikaltimu 
arba sunkiu tarpvalstybiniu nusikaltimu 
ir kuriuos turi papildomai patikrinti 
5 straipsnyje nurodytos kompetentingos 
institucijos. Atlikdamas tokį vertinimą, 
informacijos apie keleivius skyrius gali 
tvarkyti PNR duomenis pagal iš anksto 
nustatytus kriterijus. Valstybės narės 
užtikrina, kad bet koks automatizuotai 
tvarkant duomenis gautas teigiamas 
rezultatas būtų atskirai peržiūrėtas 

Išbraukta.
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neautomatizuotu būdu, kad būtų 
patikrinta, ar 5 straipsnyje nurodyta 
kompetentinga institucija turi imtis 
veiksmų; 

Or. en

Pagrindimas

Nenustačius teisinės profiliavimo apibrėžties ES lygmeniu profiliavimas, arba PNR duomenų 
tvarkymas pagal iš anksto nustatytus vertinimo kriterijus, neturi būti leidžiamas. 

Pakeitimas 255
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kad atliktų keleivių vertinimą prieš jų 
numatytą atvykimą į valstybę narę ar 
išvykimą iš jos ir nustatytų asmenis, kurie 
gali būti susiję su teroristiniu nusikaltimu 
arba sunkiu tarpvalstybiniu nusikaltimu 
ir kuriuos turi papildomai patikrinti 
5 straipsnyje nurodytos kompetentingos 
institucijos. Atlikdamas tokį vertinimą, 
informacijos apie keleivius skyrius gali 
tvarkyti PNR duomenis pagal iš anksto 
nustatytus kriterijus. Valstybės narės 
užtikrina, kad bet koks automatizuotai 
tvarkant duomenis gautas teigiamas 
rezultatas būtų atskirai peržiūrėtas 
neautomatizuotu būdu, kad būtų 
patikrinta, ar 5 straipsnyje nurodyta 
kompetentinga institucija turi imtis 
veiksmų; 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 256
Martin Ehrenhauser
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Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kad atliktų keleivių vertinimą prieš jų 
numatytą atvykimą į valstybę narę ar 
išvykimą iš jos ir nustatytų asmenis, kurie 
gali būti susiję su teroristiniu nusikaltimu 
arba sunkiu tarpvalstybiniu nusikaltimu 
ir kuriuos turi papildomai patikrinti 
5 straipsnyje nurodytos kompetentingos 
institucijos. Atlikdamas tokį vertinimą, 
informacijos apie keleivius skyrius gali 
tvarkyti PNR duomenis pagal iš anksto 
nustatytus kriterijus. Valstybės narės 
užtikrina, kad bet koks automatizuotai 
tvarkant duomenis gautas teigiamas 
rezultatas būtų atskirai peržiūrėtas 
neautomatizuotu būdu, kad būtų 
patikrinta, ar 5 straipsnyje nurodyta 
kompetentinga institucija turi imtis 
veiksmų; 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 257
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kad atliktų keleivių vertinimą prieš jų 
numatytą atvykimą į valstybę narę ar 
išvykimą iš jos ir nustatytų asmenis, kurie 
gali būti susiję su teroristiniu nusikaltimu 
arba sunkiu tarpvalstybiniu nusikaltimu ir 
kuriuos turi papildomai patikrinti 
5 straipsnyje nurodytos kompetentingos 
institucijos. Atlikdamas tokį vertinimą, 
informacijos apie keleivius skyrius gali 
tvarkyti PNR duomenis pagal iš anksto 
nustatytus kriterijus. Valstybės narės 

a) kad atliktų keleivių vertinimą prieš jų 
numatytą atvykimą į valstybę narę ar 
išvykimą iš jos ir nustatytų asmenis, kurie 
gali būti susiję su teroristiniu nusikaltimu ir 
kuriuos turi papildomai patikrinti 
5 straipsnyje nurodytos kompetentingos 
institucijos. Atlikdamas tokį vertinimą, 
informacijos apie keleivius skyrius gali 
tvarkyti PNR duomenis pagal 5 straipsnyje 
nurodytų kompetentingų institucijų iš 
anksto nustatytus kriterijus. Valstybės 
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užtikrina, kad bet koks automatizuotai 
tvarkant duomenis gautas teigiamas 
rezultatas būtų atskirai peržiūrėtas 
neautomatizuotu būdu, kad būtų patikrinta, 
ar 5 straipsnyje nurodyta kompetentinga 
institucija turi imtis veiksmų; 

narės užtikrina, kad bet koks 
automatizuotai tvarkant duomenis gautas 
teigiamas rezultatas būtų atskirai 
peržiūrėtas neautomatizuotu būdu, kad 
būtų patikrinta, ar 5 straipsnyje nurodyta 
kompetentinga institucija turi imtis 
veiksmų; 

Or. en

Pakeitimas 258
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kad atliktų keleivių vertinimą prieš jų 
numatytą atvykimą į valstybę narę ar 
išvykimą iš jos ir nustatytų asmenis, kurie 
gali būti susiję su teroristiniu nusikaltimu 
arba sunkiu tarpvalstybiniu nusikaltimu ir 
kuriuos turi papildomai patikrinti 
5 straipsnyje nurodytos kompetentingos 
institucijos. Atlikdamas tokį vertinimą, 
informacijos apie keleivius skyrius gali 
tvarkyti PNR duomenis pagal iš anksto 
nustatytus kriterijus. Valstybės narės 
užtikrina, kad bet koks automatizuotai 
tvarkant duomenis gautas teigiamas 
rezultatas būtų atskirai peržiūrėtas 
neautomatizuotu būdu, kad būtų patikrinta, 
ar 5 straipsnyje nurodyta kompetentinga 
institucija turi imtis veiksmų; 

a) kad atliktų keleivių vertinimą prieš jų 
numatytą atvykimą į valstybę narę ar 
išvykimą iš jos ir nustatytų asmenis, kurie 
gali būti susiję su teroristiniu nusikaltimu 
arba sunkiu tarpvalstybiniu nusikaltimu ir 
kuriuos turi papildomai patikrinti 
5 straipsnyje nurodytos kompetentingos 
institucijos. Atlikdamas tokį vertinimą, 
informacijos apie keleivius skyrius tvarko
PNR duomenis pagal iš anksto nustatytus 
objektyvius kriterijus. Valstybės narės 
užtikrina, kad bet koks automatizuotai 
tvarkant duomenis gautas teigiamas 
rezultatas būtų atskirai peržiūrėtas 
neautomatizuotu būdu, kad būtų patikrinta, 
ar 5 straipsnyje nurodyta kompetentinga 
institucija turi imtis veiksmų; 

Or. ro

Pakeitimas 259
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kad atliktų keleivių vertinimą prieš jų 
numatytą atvykimą į valstybę narę ar 
išvykimą iš jos ir nustatytų asmenis, kurie 
gali būti susiję su teroristiniu nusikaltimu 
arba sunkiu tarpvalstybiniu nusikaltimu ir 
kuriuos turi papildomai patikrinti 
5 straipsnyje nurodytos kompetentingos 
institucijos. Atlikdamas tokį vertinimą, 
informacijos apie keleivius skyrius gali
tvarkyti PNR duomenis pagal iš anksto 
nustatytus kriterijus. Valstybės narės 
užtikrina, kad bet koks automatizuotai 
tvarkant duomenis gautas teigiamas 
rezultatas būtų atskirai peržiūrėtas 
neautomatizuotu būdu, kad būtų patikrinta, 
ar 5 straipsnyje nurodyta kompetentinga 
institucija turi imtis veiksmų;  

a) kad atliktų keleivių vertinimą prieš jų 
numatytą atvykimą į valstybę narę ar 
išvykimą iš jos ir nustatytų asmenis, kurie 
gali būti susiję su teroristiniu nusikaltimu 
arba sunkiu tarpvalstybiniu nusikaltimu ir 
kuriuos turi papildomai patikrinti 
5 straipsnyje nurodytos kompetentingos 
institucijos. Atlikdamas tokį vertinimą, 
informacijos apie keleivius skyrius negali
tvarkyti PNR duomenų pagal iš anksto 
nustatytus kriterijus. Valstybės narės 
užtikrina, kad bet koks automatizuotai 
tvarkant duomenis gautas teigiamas 
rezultatas būtų atskirai peržiūrėtas 
neautomatizuotu būdu, kad būtų patikrinta, 
ar 5 straipsnyje nurodyta kompetentinga 
institucija turi imtis veiksmų; 

Or. en

Pakeitimas 260
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kad atliktų keleivių vertinimą prieš jų 
numatytą atvykimą į valstybę narę ar 
išvykimą iš jos ir nustatytų asmenis, kurie 
gali būti susiję su teroristiniu nusikaltimu 
arba sunkiu tarpvalstybiniu nusikaltimu ir 
kuriuos turi papildomai patikrinti 
5 straipsnyje nurodytos kompetentingos 
institucijos. Atlikdamas tokį vertinimą, 
informacijos apie keleivius skyrius gali 
tvarkyti PNR duomenis pagal iš anksto 
nustatytus kriterijus. Valstybės narės
užtikrina, kad bet koks automatizuotai 
tvarkant duomenis gautas teigiamas 
rezultatas būtų atskirai peržiūrėtas 

a) kad atliktų keleivių vertinimą prieš jų 
numatytą atvykimą į valstybę narę ar 
išvykimą iš jos ir nustatytų asmenis, kurie 
gali būti susiję su teroristiniu nusikaltimu 
arba sunkiu tarpvalstybiniu nusikaltimu ir 
kuriuos turi papildomai patikrinti 
5 straipsnyje nurodytos kompetentingos 
institucijos. Atlikdamas tokį vertinimą, 
informacijos apie keleivius skyrius gali 
tvarkyti PNR duomenis pagal iš anksto 
nustatytus kriterijus. Informacijos apie 
keleivius skyrius užtikrina, kad bet koks 
automatizuotai tvarkant duomenis gautas 
teigiamas rezultatas būtų atskirai 
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neautomatizuotu būdu, kad būtų patikrinta, 
ar 5 straipsnyje nurodyta kompetentinga 
institucija turi imtis veiksmų;

peržiūrėtas neautomatizuotu būdu, kad 
būtų patikrinta, ar 5 straipsnyje nurodyta 
kompetentinga institucija turi imtis 
veiksmų;

Or. de

Pakeitimas 261
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kad atliktų keleivių vertinimą prieš jų 
numatytą atvykimą į valstybę narę ar 
išvykimą iš jos ir nustatytų asmenis, kurie 
gali būti susiję su teroristiniu nusikaltimu 
arba sunkiu nusikaltimu ir kuriuos turi 
papildomai patikrinti 5 straipsnyje 
nurodytos kompetentingos institucijos. 
Atlikdamas tokį vertinimą, informacijos 
apie keleivius skyrius gali palyginti PNR 
duomenis su duomenimis atitinkamose 
duomenų bazėse, įskaitant tarptautines ar 
nacionalines duomenų bazes ar 
nacionalines Sąjungos duomenų bazių 
kopijas, kurios sukurtos remiantis 
Sąjungos teise ir skirtos ieškomiems 
asmenims ar daiktams arba asmenims ar 
daiktams, dėl kurių pateikti perspėjimai, 
laikydamasis tokioms byloms taikomų 
Sąjungos, tarptautinių ir nacionalinių 
taisyklių. Valstybės narės užtikrina, kad 
bet koks automatizuotai tvarkant 
duomenis gautas teigiamas rezultatas 
būtų atskirai peržiūrėtas neautomatizuotu 
būdu, kad būtų patikrinta, ar 5 straipsnyje 
nurodyta kompetentinga institucija turi 
imtis veiksmų; 

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 262
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kad atliktų keleivių vertinimą prieš jų 
numatytą atvykimą į valstybę narę ar 
išvykimą iš jos ir nustatytų asmenis, kurie 
gali būti susiję su teroristiniu nusikaltimu 
arba sunkiu nusikaltimu ir kuriuos turi 
papildomai patikrinti 5 straipsnyje 
nurodytos kompetentingos institucijos. 
Atlikdamas tokį vertinimą, informacijos 
apie keleivius skyrius gali palyginti PNR 
duomenis su duomenimis atitinkamose
duomenų bazėse, įskaitant tarptautines ar 
nacionalines duomenų bazes ar 
nacionalines Sąjungos duomenų bazių 
kopijas, kurios sukurtos remiantis Sąjungos 
teise ir skirtos ieškomiems asmenims ar 
daiktams arba asmenims ar daiktams, dėl 
kurių pateikti perspėjimai, laikydamasis 
tokioms byloms taikomų Sąjungos, 
tarptautinių ir nacionalinių taisyklių. 
Valstybės narės užtikrina, kad bet koks 
automatizuotai tvarkant duomenis gautas 
teigiamas rezultatas būtų atskirai 
peržiūrėtas neautomatizuotu būdu, kad 
būtų patikrinta, ar 5 straipsnyje nurodyta 
kompetentinga institucija turi imtis 
veiksmų; 

b) kad patikrintų keleivių tapatybę prieš jų 
numatytą atvykimą į valstybę narę ar 
išvykimą iš jos ir nustatytų asmenis, kurie 
gali būti susiję su teroristiniu nusikaltimu 
arba sunkiu tarpvalstybiniu nusikaltimu ir 
kuriuos turi papildomai patikrinti 
5 straipsnyje nurodytos kompetentingos 
institucijos. Atlikdamas tokį patikrinimą, 
informacijos apie keleivius skyrius gali 
palyginti PNR duomenis su duomenimis 
duomenų bazėse, specialiai sukurtose 
teroristinių nusikaltimų ir sunkių 
tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos, 
nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos 
baudžiamojon atsakomybėn tikslais,
įskaitant tarptautines ar nacionalines 
duomenų bazes ar nacionalines Sąjungos 
duomenų bazių kopijas, kurios sukurtos 
remiantis Sąjungos teise ir skirtos 
ieškomiems asmenims ar daiktams arba 
asmenims ar daiktams, dėl kurių pateikti 
perspėjimai, laikydamasis tokioms byloms 
taikomų Sąjungos, tarptautinių ir 
nacionalinių taisyklių. Valstybės narės 
užtikrina, kad bet koks automatizuotai 
tvarkant duomenis gautas teigiamas 
rezultatas būtų atskirai peržiūrėtas 
neautomatizuotu būdu, kad būtų patikrinta, 
ar 5 straipsnyje nurodyta kompetentinga 
institucija turi imtis veiksmų; 

Or. en

Pakeitimas 263
Carmen Romero López, Birgit Sippel



AM\897635LT.doc 39/171 PE486.159v01-00

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kad atliktų keleivių vertinimą prieš jų 
numatytą atvykimą į valstybę narę ar 
išvykimą iš jos ir nustatytų asmenis, kurie 
gali būti susiję su teroristiniu nusikaltimu 
arba sunkiu nusikaltimu ir kuriuos turi 
papildomai patikrinti 5 straipsnyje 
nurodytos kompetentingos institucijos. 
Atlikdamas tokį vertinimą, informacijos 
apie keleivius skyrius gali palyginti PNR 
duomenis su duomenimis atitinkamose 
duomenų bazėse, įskaitant tarptautines ar 
nacionalines duomenų bazes ar 
nacionalines Sąjungos duomenų bazių 
kopijas, kurios sukurtos remiantis Sąjungos 
teise ir skirtos ieškomiems asmenims ar 
daiktams arba asmenims ar daiktams, dėl 
kurių pateikti perspėjimai, laikydamasis 
tokioms byloms taikomų Sąjungos, 
tarptautinių ir nacionalinių taisyklių. 
Valstybės narės užtikrina, kad bet koks 
automatizuotai tvarkant duomenis gautas 
teigiamas rezultatas būtų atskirai 
peržiūrėtas neautomatizuotu būdu, kad 
būtų patikrinta, ar 5 straipsnyje nurodyta 
kompetentinga institucija turi imtis 
veiksmų;

b) kad atliktų keleivių vertinimą prieš jų 
numatytą atvykimą į valstybę narę ar 
išvykimą iš jos ir nustatytų asmenis, kurie 
gali būti susiję su teroristiniu nusikaltimu ir 
kuriuos turi papildomai patikrinti 
5 straipsnyje nurodytos kompetentingos 
institucijos. Atlikdamas tokį vertinimą, 
informacijos apie keleivius skyrius gali 
palyginti PNR duomenis su duomenimis 
atitinkamose duomenų bazėse, įskaitant 
tarptautines ar nacionalines duomenų bazes 
ar nacionalines Sąjungos duomenų bazių 
kopijas, kurios sukurtos remiantis Sąjungos 
teise ir skirtos ieškomiems asmenims ar 
daiktams arba asmenims ar daiktams, dėl 
kurių pateikti perspėjimai, laikydamasis 
tokioms byloms taikomų Sąjungos, 
tarptautinių ir nacionalinių taisyklių. 
Valstybės narės užtikrina, kad bet koks 
automatizuotai tvarkant duomenis gautas 
teigiamas rezultatas būtų atskirai 
peržiūrėtas neautomatizuotu būdu, kad 
būtų patikrinta, ar 5 straipsnyje nurodyta 
kompetentinga institucija turi imtis 
veiksmų; 

Or. en

Pakeitimas 264
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kad atliktų keleivių vertinimą prieš jų 
numatytą atvykimą į valstybę narę ar 
išvykimą iš jos ir nustatytų asmenis, kurie 

b) kad atliktų papildomą keleivių, dėl 
kurių esama pagrįstų įtarimų, kad jie gali 
būti susiję su teroristiniu nusikaltimu arba 
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gali būti susiję su teroristiniu nusikaltimu 
arba sunkiu nusikaltimu ir kuriuos turi 
papildomai patikrinti 5 straipsnyje 
nurodytos kompetentingos institucijos. 
Atlikdamas tokį vertinimą, informacijos 
apie keleivius skyrius gali palyginti PNR 
duomenis su duomenimis atitinkamose 
duomenų bazėse, įskaitant tarptautines ar 
nacionalines duomenų bazes ar 
nacionalines Sąjungos duomenų bazių 
kopijas, kurios sukurtos remiantis Sąjungos 
teise ir skirtos ieškomiems asmenims ar 
daiktams arba asmenims ar daiktams, dėl 
kurių pateikti perspėjimai, laikydamasis 
tokioms byloms taikomų Sąjungos, 
tarptautinių ir nacionalinių taisyklių. 
Valstybės narės užtikrina, kad bet koks 
automatizuotai tvarkant duomenis gautas 
teigiamas rezultatas būtų atskirai 
peržiūrėtas neautomatizuotu būdu, kad 
būtų patikrinta, ar 5 straipsnyje nurodyta 
kompetentinga institucija turi imtis 
veiksmų; 

sunkiu tarpvalstybiniu nusikaltimu, ir 
kuriuos prieš jų numatytą atvykimą į 
valstybę narę ar išvykimą iš jos turi 
patikrinti 5 straipsnyje nurodytos 
kompetentingos institucijos, vertinimą. 
Atlikdamas tokį vertinimą, informacijos 
apie keleivius skyrius gali palyginti PNR 
duomenis su duomenimis atitinkamose 
duomenų bazėse, įskaitant tarptautines ar 
nacionalines duomenų bazes ar 
nacionalines Sąjungos duomenų bazių 
kopijas, kurios sukurtos remiantis Sąjungos 
teise ir skirtos ieškomiems asmenims ar 
daiktams arba asmenims ar daiktams, dėl 
kurių pateikti perspėjimai, laikydamasis 
tokioms byloms taikomų Sąjungos, 
tarptautinių ir nacionalinių taisyklių. 
Valstybės narės užtikrina, kad bet koks 
automatizuotai tvarkant duomenis gautas 
teigiamas rezultatas būtų atskirai 
peržiūrėtas neautomatizuotu būdu, kad 
būtų patikrinta, ar 5 straipsnyje nurodyta 
kompetentinga institucija turi imtis 
veiksmų; 

Or. en

Pakeitimas 265
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kad atliktų keleivių vertinimą prieš jų 
numatytą atvykimą į valstybę narę ar 
išvykimą iš jos ir nustatytų asmenis, kurie 
gali būti susiję su teroristiniu nusikaltimu 
arba sunkiu nusikaltimu ir kuriuos turi 
papildomai patikrinti 5 straipsnyje 
nurodytos kompetentingos institucijos. 
Atlikdamas tokį vertinimą, informacijos 
apie keleivius skyrius gali palyginti PNR 
duomenis su duomenimis atitinkamose 

b) kad atliktų papildomą keleivių, dėl 
kurių esama rimtų priežasčių įtarti, kad 
jie gali būti susiję su teroristiniu 
nusikaltimu arba sunkiu tarpvalstybiniu 
nusikaltimu, ir kuriuos prieš jų numatytą 
atvykimą į valstybę narę ar išvykimą iš jos 
turi patikrinti 5 straipsnyje nurodytos 
kompetentingos institucijos, vertinimą. 
Atlikdamas tokį vertinimą, informacijos 
apie keleivius skyrius gali palyginti PNR 
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duomenų bazėse, įskaitant tarptautines ar 
nacionalines duomenų bazes ar 
nacionalines Sąjungos duomenų bazių 
kopijas, kurios sukurtos remiantis Sąjungos 
teise ir skirtos ieškomiems asmenims ar 
daiktams arba asmenims ar daiktams, dėl 
kurių pateikti perspėjimai, laikydamasis 
tokioms byloms taikomų Sąjungos, 
tarptautinių ir nacionalinių taisyklių. 
Valstybės narės užtikrina, kad bet koks 
automatizuotai tvarkant duomenis gautas 
teigiamas rezultatas būtų atskirai 
peržiūrėtas neautomatizuotu būdu, kad 
būtų patikrinta, ar 5 straipsnyje nurodyta 
kompetentinga institucija turi imtis 
veiksmų; 

duomenis su duomenimis atitinkamose 
duomenų bazėse, įskaitant tarptautines ar 
nacionalines duomenų bazes ar 
nacionalines Sąjungos duomenų bazių 
kopijas, kurios sukurtos remiantis Sąjungos 
teise ir skirtos ieškomiems asmenims ar 
daiktams arba asmenims ar daiktams, dėl 
kurių pateikti perspėjimai, laikydamasis 
tokioms byloms taikomų Sąjungos, 
tarptautinių ir nacionalinių taisyklių. 
Valstybės narės užtikrina, kad bet koks 
automatizuotai tvarkant duomenis gautas 
teigiamas rezultatas būtų atskirai 
peržiūrėtas neautomatizuotu būdu, kad 
būtų patikrinta, ar 5 straipsnyje nurodyta 
kompetentinga institucija turi imtis 
veiksmų; 

Or. en

Pakeitimas 266
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kad, atskirai įvertinęs kiekvieną 
konkretų atvejį, vykdytų tinkamai pagrįstus 
kompetentingų institucijų prašymus 
konkrečiais atvejais pateikti PNR 
duomenis ir tvarkyti PNR duomenis 
teroristinių nusikaltimų ar sunkių 
nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo 
ir patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn tikslais ir kad 
kompetentingoms institucijoms pateiktų 
tokio tvarkymo rezultatus; ir 

c) kad, atskirai įvertinęs kiekvieną 
konkretų atvejį, vykdytų tinkamai pagrįstus 
kompetentingų institucijų prašymus 
konkrečiais atvejais pateikti PNR 
duomenis ir tvarkyti PNR duomenis 
teroristinių nusikaltimų ar sunkių 
tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos, 
nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos 
baudžiamojon atsakomybėn tikslais ir kad 
kompetentingoms institucijoms pateiktų 
tokio tvarkymo rezultatus; ir 

Or. en
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Pakeitimas 267
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kad, atskirai įvertinęs kiekvieną 
konkretų atvejį, vykdytų tinkamai pagrįstus 
kompetentingų institucijų prašymus 
konkrečiais atvejais pateikti PNR 
duomenis ir tvarkyti PNR duomenis 
teroristinių nusikaltimų ar sunkių 
nusikaltimų prevencijos, nustatymo, 
tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn tikslais ir kad 
kompetentingoms institucijoms pateiktų 
tokio tvarkymo rezultatus; ir 

c) kad, atskirai įvertinęs kiekvieną 
konkretų atvejį, vykdytų tinkamai pagrįstus 
kompetentingų institucijų prašymus 
konkrečiais atvejais pateikti PNR 
duomenis ir tvarkyti PNR duomenis 
teroristinių nusikaltimų prevencijos, 
nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos 
baudžiamojon atsakomybėn tikslais ir kad 
kompetentingoms institucijoms pateiktų 
tokio tvarkymo rezultatus; ir 

Or. en

Pakeitimas 268
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kad, atskirai įvertinęs kiekvieną 
konkretų atvejį, vykdytų tinkamai pagrįstus 
kompetentingų institucijų prašymus 
konkrečiais atvejais pateikti PNR 
duomenis ir tvarkyti PNR duomenis 
teroristinių nusikaltimų ar sunkių 
nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo 
ir patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn tikslais ir kad 
kompetentingoms institucijoms pateiktų 
tokio tvarkymo rezultatus; ir 

c) kad, atskirai įvertinęs kiekvieną 
konkretų atvejį, vykdytų tinkamai pagrįstus 
kompetentingų institucijų prašymus 
konkrečiais atvejais pateikti PNR 
duomenis ir tvarkyti PNR duomenis 
teroristinių nusikaltimų ar sunkių 
tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos, 
nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos 
baudžiamojon atsakomybėn tikslais ir kad 
kompetentingoms institucijoms pateiktų 
tokio tvarkymo rezultatus; ir 

Or. en
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Pakeitimas 269
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) kad analizuotų PNR duomenis, 
siekdamas atnaujinti arba sukurti naujus 
kriterijus, naudojamus atliekant 
vertinimus, kuriais nustatomi asmenys, 
kurie gali būti susiję su teroristiniu 
nusikaltimu arba sunkiu tarpvalstybiniu 
nusikaltimu pagal a punktą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 270
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) kad analizuotų PNR duomenis, 
siekdamas atnaujinti arba sukurti naujus 
kriterijus, naudojamus atliekant 
vertinimus, kuriais nustatomi asmenys, 
kurie gali būti susiję su teroristiniu 
nusikaltimu arba sunkiu tarpvalstybiniu 
nusikaltimu pagal a punktą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 271
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) kad analizuotų PNR duomenis, 
siekdamas atnaujinti arba sukurti naujus 
kriterijus, naudojamus atliekant 
vertinimus, kuriais nustatomi asmenys, 
kurie gali būti susiję su teroristiniu 
nusikaltimu arba sunkiu tarpvalstybiniu 
nusikaltimu pagal a punktą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 272
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) kad analizuotų PNR duomenis, 
siekdamas atnaujinti arba sukurti naujus 
kriterijus, naudojamus atliekant 
vertinimus, kuriais nustatomi asmenys, 
kurie gali būti susiję su teroristiniu 
nusikaltimu arba sunkiu tarpvalstybiniu 
nusikaltimu pagal a punktą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 273
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) kad analizuotų PNR duomenis, 
siekdamas atnaujinti arba sukurti naujus 
kriterijus, naudojamus atliekant vertinimus, 
kuriais nustatomi asmenys, kurie gali būti 
susiję su teroristiniu nusikaltimu arba 

d) kad analizuotų PNR duomenis, 
siekdamas atnaujinti arba sukurti naujus 
kriterijus, naudojamus atliekant vertinimus, 
kuriais nustatomi asmenys, kurie gali būti 
susiję su teroristiniu nusikaltimu pagal 
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sunkiu tarpvalstybiniu nusikaltimu pagal 
a punktą. 

a punktą. 

Or. en

Pakeitimas 274
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Keleivių vertinimas prieš jų numatytą 
atvykimą į valstybę narę arba išvykimą iš 
jos, kaip nurodyta 2 dalies a punkte, 
vykdomas nediskriminuojamu būdu pagal 
valstybės narės informacijos apie 
keleivius skyriaus nustatytus vertinimo 
kriterijus. Valstybės narės užtikrina, kad 
informacijos apie keleivius skyrius 
vertinimo kriterijus nustatytų 
bendradarbiaudamas su 5 straipsnyje 
nurodytomis kompetentingomis 
institucijomis. Vertinimo kriterijai 
jokiomis aplinkybėmis negrindžiami 
asmens rase ar etnine kilme, religiniais, 
filosofiniais ar politiniais įsitikinimais, 
naryste profesinėse sąjungose, sveikatos 
būkle ar seksualiniu gyvenimu.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nenustačius teisinės profiliavimo apibrėžties ES lygmeniu profiliavimas, arba PNR duomenų 
tvarkymas pagal iš anksto nustatytus vertinimo kriterijus, neturi būti leidžiamas.

Pakeitimas 275
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Keleivių vertinimas prieš jų numatytą 
atvykimą į valstybę narę arba išvykimą iš 
jos, kaip nurodyta 2 dalies a punkte, 
vykdomas nediskriminuojamu būdu pagal 
valstybės narės informacijos apie 
keleivius skyriaus nustatytus vertinimo 
kriterijus. Valstybės narės užtikrina, kad 
informacijos apie keleivius skyrius
vertinimo kriterijus nustatytų 
bendradarbiaudamas su 5 straipsnyje 
nurodytomis kompetentingomis 
institucijomis. Vertinimo kriterijai 
jokiomis aplinkybėmis negrindžiami 
asmens rase ar etnine kilme, religiniais, 
filosofiniais ar politiniais įsitikinimais, 
naryste profesinėse sąjungose, sveikatos 
būkle ar seksualiniu gyvenimu. 

3. Keleivių vertinimas prieš jų numatytą 
atvykimą į valstybę narę arba išvykimą iš 
jos, kaip nurodyta 2 dalies a punkte, 
vykdomas nediskriminuojamu būdu pagal 
vertinimo kriterijus. Valstybės narės 
užtikrina, kad vertinimo kriterijus nustatytų 
5 straipsnyje nurodytos kompetentingos 
institucijos. Vertinimo kriterijai jokiomis 
aplinkybėmis negrindžiami asmens rase ar 
etnine kilme, religiniais, filosofiniais ar 
politiniais įsitikinimais, naryste profesinėse 
sąjungose, sveikatos būkle ar seksualiniu 
gyvenimu. 

Or. en

Pakeitimas 276
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Keleivių vertinimas prieš jų numatytą 
atvykimą į valstybę narę arba išvykimą iš 
jos, kaip nurodyta 2 dalies a punkte, 
vykdomas nediskriminuojamu būdu pagal 
valstybės narės informacijos apie keleivius 
skyriaus nustatytus vertinimo kriterijus. 
Valstybės narės užtikrina, kad informacijos 
apie keleivius skyrius vertinimo kriterijus 
nustatytų bendradarbiaudamas su 5 
straipsnyje nurodytomis kompetentingomis 
institucijomis. Vertinimo kriterijai 
jokiomis aplinkybėmis negrindžiami 
asmens rase ar etnine kilme, religiniais, 
filosofiniais ar politiniais įsitikinimais, 

3. Keleivių vertinimas prieš jų numatytą 
atvykimą į valstybę narę arba išvykimą iš 
jos, kaip nurodyta 2 dalies a punkte, 
vykdomas nediskriminuojamu būdu pagal 
valstybės narės informacijos apie keleivius 
skyriaus nustatytus vertinimo kriterijus. 
Valstybės narės užtikrina, kad informacijos 
apie keleivius skyrius vertinimo kriterijus 
nustatytų bendradarbiaudamas su 
5 straipsnyje nurodytomis 
kompetentingomis institucijomis. 
Vertinimo kriterijai jokiomis aplinkybėmis 
negrindžiami asmens rase ar etnine kilme, 
religiniais, filosofiniais ar politiniais 
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naryste profesinėse sąjungose, sveikatos 
būkle ar seksualiniu gyvenimu. 

įsitikinimais, naryste profesinėse 
sąjungose, sveikatos būkle, negalia ar 
seksualine orientacija. 

Or. en

Pakeitimas 277
Tanja Fajon

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Keleivių vertinimas prieš jų numatytą 
atvykimą į valstybę narę arba išvykimą iš 
jos, kaip nurodyta 2 dalies a punkte, 
vykdomas nediskriminuojamu būdu pagal 
valstybės narės informacijos apie 
keleivius skyriaus nustatytus vertinimo 
kriterijus. Valstybės narės užtikrina, kad 
informacijos apie keleivius skyrius 
vertinimo kriterijus nustatytų 
bendradarbiaudamas su 5 straipsnyje 
nurodytomis kompetentingomis 
institucijomis. Vertinimo kriterijai 
jokiomis aplinkybėmis negrindžiami 
asmens rase ar etnine kilme, religiniais, 
filosofiniais ar politiniais įsitikinimais, 
naryste profesinėse sąjungose, sveikatos 
būkle ar seksualiniu gyvenimu.

3. Keleivių vertinimas prieš jų numatytą 
atvykimą į valstybę narę arba išvykimą iš 
jos, kaip nurodyta 2 dalies a punkte, 
vykdomas nediskriminuojamu būdu pagal 
bendrus vertinimo kriterijus 
bendradarbiaujant su 5 straipsnyje 
nurodytomis kompetentingomis 
institucijomis. Vertinimo kriterijai 
jokiomis aplinkybėmis negrindžiami 
asmens rase ar etnine kilme, religiniais, 
filosofiniais ar politiniais įsitikinimais, 
naryste profesinėse sąjungose, sveikatos 
būkle ar seksualiniu gyvenimu. 

Or. en

Pakeitimas 278
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Duoti nurodymą tvarkyti PNR 
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duomenis informacijos apie keleivius 
skyriaus prašymu gali tik kompetentingas 
valstybės narės teismas ar institucija. Tik 
nustatęs pavojų dėl vilkinimo 
(periculum in mora), tokį nurodymą taip 
pat gali duoti pats informacijos apie 
keleivius skyrius.

Or. en

Pakeitimas 279
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Duoti nurodymą tvarkyti PNR 
duomenis informacijos apie keleivius 
skyriaus prašymu gali tik valstybės narės 
teismas. Tik nustatęs pavojų dėl vilkinimo 
(periculum in mora), tokį nurodymą taip 
pat gali duoti pats informacijos apie 
keleivius skyrius. 

Or. en

Pakeitimas 280
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės informacijos apie 
keleivius skyrius pagal 2 dalies a ir b 
punktus nustatytų asmenų PNR duomenis 
arba PNR duomenų tvarkymo rezultatus 
tolesniam nagrinėjimui perduoda tos pačios 
valstybės narės atitinkamoms 
kompetentingoms institucijoms. Tokie 

4. Valstybės narės informacijos apie 
keleivius skyrius pagal 2 dalies b punktą
nustatytų asmenų PNR duomenis arba PNR 
duomenų tvarkymo rezultatus tolesniam 
nagrinėjimui perduoda tos pačios valstybės 
narės atitinkamoms kompetentingoms 
institucijoms. Tokie duomenys perduodami 
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duomenys perduodami tik atskirai 
įvertinant kiekvieną konkretų atvejį. 

tik atskirai įvertinant kiekvieną konkretų 
atvejį. 

Or. en

Pakeitimas 281
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės informacijos apie 
keleivius skyrius pagal 2 dalies a ir 
b punktus nustatytų asmenų PNR duomenis 
arba PNR duomenų tvarkymo rezultatus 
tolesniam nagrinėjimui perduoda tos pačios 
valstybės narės atitinkamoms 
kompetentingoms institucijoms. Tokie 
duomenys perduodami tik atskirai 
įvertinant kiekvieną konkretų atvejį.

4. Informacijos apie keleivius skyrius 
pagal 2 dalies a ir b punktus nustatytų 
asmenų PNR duomenis arba PNR
duomenų tvarkymo rezultatus tolesniam 
nagrinėjimui perduoda tos pačios valstybės 
narės atitinkamoms kompetentingoms 
institucijoms. Tokie duomenys perduodami 
tik atskirai įvertinant kiekvieną konkretų 
atvejį.

Or. de

Pakeitimas 282
Ágnes Hankiss

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės informacijos apie 
keleivius skyrius pagal 2 dalies a ir b 
punktus nustatytų asmenų PNR duomenis 
arba PNR duomenų tvarkymo rezultatus 
tolesniam nagrinėjimui perduoda tos pačios 
valstybės narės atitinkamoms 
kompetentingoms institucijoms. Tokie 
duomenys perduodami tik atskirai 
įvertinant kiekvieną konkretų atvejį. 

4. Valstybės narės informacijos apie 
keleivius skyrius pagal 2 dalies a ir b 
punktus nustatytų asmenų PNR duomenis 
arba PNR duomenų tvarkymo rezultatus 
tolesniam nagrinėjimui perduoda tos pačios 
valstybės narės atitinkamoms 
kompetentingoms institucijoms. 
Priklausomai nuo nagrinėjimo rezultatų, 
duomenys, susiję su nustatytu asmeniu, 
turi būti saugomi, ir į tai atsižvelgiama 
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priimant sprendimą dėl duomenų 
saugojimo trukmės. Tokie duomenys 
perduodami tik atskirai įvertinant 
kiekvieną konkretų atvejį. 

Or. hu

Pakeitimas 283
Tanja Fajon

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės informacijos apie 
keleivius skyrius pagal 2 dalies a ir b 
punktus nustatytų asmenų PNR duomenis 
arba PNR duomenų tvarkymo rezultatus 
tolesniam nagrinėjimui perduoda tos pačios 
valstybės narės atitinkamoms 
kompetentingoms institucijoms. Tokie 
duomenys perduodami tik atskirai 
įvertinant kiekvieną konkretų atvejį. 

4. Valstybės narės arba valstybių narių 
grupės informacijos apie keleivius skyrius 
pagal 2 dalies a ir b punktus nustatytų 
asmenų PNR duomenis arba PNR 
duomenų tvarkymo rezultatus tolesniam 
nagrinėjimui perduoda tos pačios valstybės 
narės atitinkamoms kompetentingoms 
institucijoms. Tokie duomenys perduodami 
tik atskirai įvertinant kiekvieną konkretų 
atvejį. 

Or. en

Pakeitimas 284
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnis Išbraukta.
Kompetentingos institucijos 

1. Kiekviena valstybė narė sudaro 
kompetentingų institucijų, turinčių teisę 
prašyti informacijos apie keleivius skyrių 
PNR duomenų arba PNR duomenų 
tvarkymo rezultatų arba juos gauti, kad 
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galėtų toliau nagrinėti informaciją arba 
imtis atitinkamų veiksmų teroristinių 
nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų 
prevencijos, nustatymo, tyrimo ir 
patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn tikslais, sąrašą. 
2. Kompetentingos institucijos yra 
institucijos, atsakingos už teroristinių 
nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų 
prevenciją, nustatymą, tyrimą ir 
patraukimą už juos baudžiamojon 
atsakomybėn. 
3. Kiekviena valstybė narė savo 
kompetentingų institucijų sąrašą pateikia 
Komisijai ne vėliau kaip per dvylika 
mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo 
ir gali bet kada atnaujinti savo 
pareiškimą. Komisija šią informaciją ir 
bet kokius atnaujinimus skelbia Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje. 
4. Informacijos apie keleivius skyriaus 
gautus keleivių PNR duomenis ir PNR 
duomenų tvarkymo rezultatus valstybių 
narių kompetentingos institucijos toliau 
gali tvarkyti tik teroristinių nusikaltimų ar 
sunkių nusikaltimų prevencijos, 
nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos 
baudžiamojon atsakomybėn tikslais. 
5. 4 dalimi nepažeidžiami nacionalinės 
teisėsaugos ar teismų įgaliojimai tais 
atvejais, kai po tokio duomenų tvarkymo 
pradėjus vykdymo priemones nustatomi 
kiti nusikaltimai arba jų požymiai. 
6. Kompetentingos institucijos nepriima 
jokio sprendimo, dėl kurio asmeniui kyla 
neigiamų teisinių pasekmių arba kuris jį 
labai paveikia, jei toks sprendimas 
grindžiamas vien tik automatizuotu PNR 
duomenų tvarkymu. Tokie sprendimai 
nepriimami remiantis asmens rase ar 
etnine kilme, religiniais, filosofiniais ar 
politiniais įsitikinimais, naryste 
profesinėse sąjungose, sveikatos būkle ar 
seksualiniu gyvenimu. 



PE486.159v01-00 52/171 AM\897635LT.doc

LT

Or. en

Pakeitimas 285
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sudaro 
kompetentingų institucijų, turinčių teisę 
prašyti informacijos apie keleivius skyrių 
PNR duomenų arba PNR duomenų 
tvarkymo rezultatų arba juos gauti, kad 
galėtų toliau nagrinėti informaciją arba 
imtis atitinkamų veiksmų teroristinių 
nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų 
prevencijos, nustatymo, tyrimo ir 
patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn tikslais, sąrašą. 

1. Kiekviena valstybė narė sudaro 
kompetentingų institucijų, turinčių teisę 
kiekvienu konkrečiu atveju atskirai
prašyti informacijos apie keleivius skyrių 
PNR duomenų arba PNR duomenų 
tvarkymo rezultatų arba juos gauti, kad 
galėtų toliau nagrinėti informaciją arba 
imtis atitinkamų veiksmų teroristinių 
nusikaltimų ir sunkių tarpvalstybinių
nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo 
ir patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn tikslais, sąrašą. 

Or. en

Pakeitimas 286
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sudaro 
kompetentingų institucijų, turinčių teisę 
prašyti informacijos apie keleivius skyrių
PNR duomenų arba PNR duomenų 
tvarkymo rezultatų arba juos gauti, kad 
galėtų toliau nagrinėti informaciją arba 
imtis atitinkamų veiksmų teroristinių 
nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų 
prevencijos, nustatymo, tyrimo ir 
patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn tikslais, sąrašą.

1. Kiekviena valstybė narė sudaro 
kompetentingų institucijų, turinčių teisę 
prašyti informacijos apie keleivius 
skyriaus PNR duomenų arba PNR 
duomenų tvarkymo rezultatų arba juos 
gauti, kad galėtų toliau nagrinėti 
informaciją arba imtis atitinkamų veiksmų 
teroristinių nusikaltimų ir sunkių 
nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo 
ir patraukimo už juos baudžiamojon 
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atsakomybėn tikslais, sąrašą.

Or. de

Pakeitimas 287
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sudaro 
kompetentingų institucijų, turinčių teisę 
prašyti informacijos apie keleivius skyrių 
PNR duomenų arba PNR duomenų 
tvarkymo rezultatų arba juos gauti, kad 
galėtų toliau nagrinėti informaciją arba 
imtis atitinkamų veiksmų teroristinių 
nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų
prevencijos, nustatymo, tyrimo ir 
patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn tikslais, sąrašą.

1. Kiekviena valstybė narė sudaro 
kompetentingų institucijų, turinčių teisę 
prašyti informacijos apie keleivius skyrių 
PNR duomenų arba PNR duomenų 
tvarkymo rezultatų arba juos gauti, kad 
galėtų toliau nagrinėti informaciją arba 
imtis atitinkamų veiksmų teroristinių 
nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo 
ir patraukimo už juos baudžiamojon
atsakomybėn tikslais, sąrašą. 

Or. en

Pakeitimas 288
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sudaro 
kompetentingų institucijų, turinčių teisę 
prašyti informacijos apie keleivius skyrių 
PNR duomenų arba PNR duomenų 
tvarkymo rezultatų arba juos gauti, kad 
galėtų toliau nagrinėti informaciją arba 
imtis atitinkamų veiksmų teroristinių 
nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų 
prevencijos, nustatymo, tyrimo ir 

1. Kiekviena valstybė narė, laikydamasi 
proporcingumo principo, sudaro 
kompetentingų institucijų, turinčių teisę 
prašyti informacijos apie keleivius skyrių 
PNR duomenų arba PNR duomenų 
tvarkymo rezultatų arba juos gauti, kad 
galėtų toliau nagrinėti informaciją arba 
imtis atitinkamų veiksmų teroristinių 
nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų 
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patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn tikslais, sąrašą.

prevencijos, nustatymo, tyrimo ir 
patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn tikslais, sąrašą. 

Or. ro

Pakeitimas 289
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sudaro 
kompetentingų institucijų, turinčių teisę 
prašyti informacijos apie keleivius skyrių 
PNR duomenų arba PNR duomenų 
tvarkymo rezultatų arba juos gauti, kad 
galėtų toliau nagrinėti informaciją arba 
imtis atitinkamų veiksmų teroristinių 
nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų 
prevencijos, nustatymo, tyrimo ir 
patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn tikslais, sąrašą. 

1. Kiekviena valstybė narė sudaro 
kompetentingų institucijų, turinčių teisę 
prašyti informacijos apie keleivius skyrių 
PNR duomenų arba PNR duomenų 
tvarkymo rezultatų arba juos gauti, kad 
galėtų toliau nagrinėti informaciją arba 
imtis atitinkamų veiksmų teroristinių 
nusikaltimų ir sunkių tarpvalstybinių
nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo 
ir patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn tikslais, sąrašą. 

Or. en

Pakeitimas 290
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kompetentingos institucijos yra 
institucijos, atsakingos už teroristinių 
nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų 
prevenciją, nustatymą, tyrimą ir 
patraukimą už juos baudžiamojon 
atsakomybėn. 

2. Kompetentingos institucijos yra 
institucijos, atsakingos už teroristinių 
nusikaltimų ir sunkių tarpvalstybinių
nusikaltimų prevenciją, nustatymą, tyrimą 
ir patraukimą už juos baudžiamojon 
atsakomybėn. 
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Or. en

Pakeitimas 291
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kompetentingos institucijos yra 
institucijos, atsakingos už teroristinių 
nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų
prevenciją, nustatymą, tyrimą ir 
patraukimą už juos baudžiamojon 
atsakomybėn.

2. Kompetentingos institucijos yra 
institucijos, atsakingos už teroristinių 
nusikaltimų prevenciją, nustatymą, tyrimą 
ir patraukimą už juos baudžiamojon 
atsakomybėn.

Or. en

Pakeitimas 292
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kompetentingos institucijos yra 
institucijos, atsakingos už teroristinių 
nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų 
prevenciją, nustatymą, tyrimą ir 
patraukimą už juos baudžiamojon 
atsakomybėn.

2. Kompetentingos institucijos yra 
institucijos, atsakingos už teroristinių 
nusikaltimų ir sunkių tarpvalstybinių
nusikaltimų prevenciją, nustatymą, tyrimą 
ir patraukimą už juos baudžiamojon 
atsakomybėn. 

Or. en

Pakeitimas 293
Manfred Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekviena valstybė narė savo 
kompetentingų institucijų sąrašą pateikia 
Komisijai ne vėliau kaip per dvylika 
mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo ir 
gali bet kada atnaujinti savo pareiškimą. 
Komisija šią informaciją ir bet kokius 
atnaujinimus skelbia Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

3. Kiekviena valstybė narė savo 
kompetentingų institucijų sąrašą pateikia 
Komisijai ne vėliau kaip per dvylika 
mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo 
arba per dvylika mėnesių nuo pirmo 
keleivio duomenų įrašų panaudojimo 
šioje direktyvoje nustatytais tikslais ir gali 
bet kada atnaujinti savo pareiškimą. 
Komisija šią informaciją ir bet kokius 
atnaujinimus skelbia Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje. 

Or. de

Pakeitimas 294
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Informacijos apie keleivius skyriaus 
gautus keleivių PNR duomenis ir PNR 
duomenų tvarkymo rezultatus valstybių 
narių kompetentingos institucijos toliau 
gali tvarkyti tik teroristinių nusikaltimų ar 
sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, 
tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn tikslais. 

4. Informacijos apie keleivius skyriaus 
gautus keleivių PNR duomenis ir PNR 
duomenų tvarkymo rezultatus valstybių 
narių kompetentingos institucijos toliau 
gali tvarkyti tik teroristinių nusikaltimų ar 
sunkių tarpvalstybinių nusikaltimų 
prevencijos, nustatymo, tyrimo ir 
patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn tikslais. 

Or. en

Pakeitimas 295
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Informacijos apie keleivius skyriaus 
gautus keleivių PNR duomenis ir PNR 
duomenų tvarkymo rezultatus valstybių 
narių kompetentingos institucijos toliau 
gali tvarkyti tik teroristinių nusikaltimų ar 
sunkių nusikaltimų prevencijos, 
nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos 
baudžiamojon atsakomybėn tikslais.

4. Informacijos apie keleivius skyriaus 
gautus keleivių PNR duomenis ir PNR 
duomenų tvarkymo rezultatus valstybių 
narių kompetentingos institucijos toliau 
gali tvarkyti tik teroristinių nusikaltimų 
prevencijos, nustatymo, tyrimo ir 
patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn tikslais.

Or. en

Pakeitimas 296
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Informacijos apie keleivius skyriaus 
gautus keleivių PNR duomenis ir PNR 
duomenų tvarkymo rezultatus valstybių 
narių kompetentingos institucijos toliau 
gali tvarkyti tik teroristinių nusikaltimų ar 
sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, 
tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn tikslais. 

4. Informacijos apie keleivius skyriaus 
gautus keleivių PNR duomenis ir PNR 
duomenų tvarkymo rezultatus valstybių 
narių kompetentingos institucijos toliau 
gali tvarkyti tik teroristinių nusikaltimų ar 
sunkių tarpvalstybinių nusikaltimų 
prevencijos, nustatymo, tyrimo ir 
patraukimo už juos baudžiamojon
atsakomybėn tikslais. 

Or. en

Pakeitimas 297
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 4 dalimi nepažeidžiami nacionalinės 
teisėsaugos ar teismų įgaliojimai tais 

Išbraukta.
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atvejais, kai po tokio duomenų tvarkymo 
pradėjus vykdymo priemones nustatomi 
kiti nusikaltimai arba jų požymiai.

Or. en

Pakeitimas 298
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kompetentingos institucijos nepriima 
jokio sprendimo, dėl kurio asmeniui kyla 
neigiamų teisinių pasekmių arba kuris jį 
labai paveikia, jei toks sprendimas 
grindžiamas vien tik automatizuotu PNR 
duomenų tvarkymu. Tokie sprendimai 
nepriimami remiantis asmens rase ar etnine
kilme, religiniais, filosofiniais ar politiniais 
įsitikinimais, naryste profesinėse 
sąjungose, sveikatos būkle ar seksualiniu 
gyvenimu. 

6. Kompetentingos institucijos nepriima 
jokio sprendimo, dėl kurio asmeniui kyla 
neigiamų teisinių pasekmių arba kuris jį 
labai paveikia, jei toks sprendimas 
grindžiamas vien tik automatizuotu PNR 
duomenų tvarkymu. Tokie sprendimai 
nepriimami remiantis asmens lytimi, rase, 
odos spalva, etnine ar socialine kilme, 
genetiniais bruožais, kalba, religiniais, 
filosofiniais ar politiniais įsitikinimais, 
naryste profesinėse sąjungose, 
priklausymu tautinei mažumai, turtine 
padėtimi, negalia, amžiumi, sveikatos 
būkle ar seksualine orientacija, kaip 
nustatyta Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijos 21 straipsnyje. 

Or. en

Pakeitimas 299
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kompetentingos institucijos nepriima 
jokio sprendimo, dėl kurio asmeniui kyla 

6. Kompetentingos institucijos nepriima 
jokio sprendimo, dėl kurio asmeniui kyla 
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neigiamų teisinių pasekmių arba kuris jį 
labai paveikia, jei toks sprendimas 
grindžiamas vien tik automatizuotu PNR 
duomenų tvarkymu. Tokie sprendimai 
nepriimami remiantis asmens rase ar etnine 
kilme, religiniais, filosofiniais ar politiniais 
įsitikinimais, naryste profesinėse 
sąjungose, sveikatos būkle ar seksualiniu 
gyvenimu. 

neigiamų teisinių pasekmių arba kuris jį 
labai paveikia, jei toks sprendimas 
grindžiamas vien tik automatizuotu PNR 
duomenų tvarkymu, tvarkymu pagal iš 
anksto nustatytus kriterijus arba bet kokia 
kita profiliavimo forma. Tokie sprendimai 
nepriimami remiantis asmens rase ar etnine 
kilme, religiniais, filosofiniais ar politiniais 
įsitikinimais, naryste profesinėse 
sąjungose, sveikatos būkle ar seksualiniu 
gyvenimu. 

Or. en

Pakeitimas 300
Tanja Fajon

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kompetentingos institucijos nepriima 
jokio sprendimo, dėl kurio asmeniui kyla 
neigiamų teisinių pasekmių arba kuris jį 
labai paveikia, jei toks sprendimas 
grindžiamas vien tik automatizuotu PNR 
duomenų tvarkymu. Tokie sprendimai 
nepriimami remiantis asmens rase ar etnine 
kilme, religiniais, filosofiniais ar politiniais 
įsitikinimais, naryste profesinėse 
sąjungose, sveikatos būkle ar seksualiniu 
gyvenimu.

6. Kompetentingos institucijos nepriima 
jokio sprendimo, dėl kurio asmeniui kyla 
neigiamų teisinių pasekmių arba kuris jį 
labai paveikia, jei toks sprendimas 
grindžiamas vien tik automatizuotu PNR 
duomenų tvarkymu. Tokie sprendimai 
nepriimami remiantis asmens rase ar etnine 
kilme, religiniais ar politiniais 
įsitikinimais, naryste profesinėse 
sąjungose, sveikatos būkle ar seksualiniu 
gyvenimu.

Or. en

Pakeitimas 301
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 straipsnis Išbraukta.
Oro vežėjų pareigos 

1. Valstybės narės priima reikalingas 
priemones, kad užtikrintų, kad oro vežėjai 
perduotų (eksporto metodu) jau surinktus 
PNR duomenis, apibrėžtus 2 straipsnio c 
dalyje ir nurodytus priede, į valstybės 
narės, į kurios teritoriją arba iš kurios bus 
vykdomas tarptautinis skrydis, 
nacionalinio informacijos apie keleivius 
skyriaus duomenų bazę. Tais atvejais, kai 
vienas ar keli oro vežėjai vykdo bendrojo 
kodo skrydį, pareiga perduoti visų 
skrydžio keleivių PNR duomenis tenka 
skrydį vykdančiam oro vežėjui. Jeigu 
skrydžio metu vieną ar daugiau kartų 
trumpai nutupiama valstybių narių oro 
uostuose, oro vežėjai perduoda PNR 
duomenis visų atitinkamų valstybių narių 
informacijos apie keleivius skyriams.
2. Oro vežėjai PNR duomenis perduoda 
elektroniniu būdu, naudodami bendrus 
protokolus ir tinkamus duomenų 
formatus, kurie turi būti nustatyti pagal 
13 ir 14 straipsniuose nurodytą tvarką, 
arba, jei kiltų techninių kliūčių, bet kokiu 
kitu tinkamu būdu, užtikrindami tinkamą 
duomenų apsaugos lygį: 
a) likus 24–48 valandoms iki numatytos 
skrydžio pradžios; ir
b) iškart po to, kai uždaromi įlaipinimo 
vartai, tiksliau, kai keleiviai įlaipinti į 
skrydžiui besirengiantį orlaivį ir 
nebegalima laipinti jokių kitų keleivių. 
3. Valstybės narės gali leisti oro vežėjams 
apriboti duomenų perdavimą pagal 2 
dalies b punktą ir teikti tik atnaujintus 2 
dalies a punkte nurodytus perduotus 
duomenis. 
4. Konkrečiais atvejais, gavę informacijos
apie keleivius skyriaus prašymą pagal 
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nacionalinę teisę, oro vežėjai perduoda 
PNR duomenis, kai susipažinti su 
duomenimis būtina anksčiau, nei 
nurodyta 2 dalies a punkte, kad būtų 
galima prisidėti reaguojant į konkrečią ir 
realią su teroristiniais nusikaltimais ar 
sunkiais nusikaltimais susijusią grėsmę. 

Or. en

Pakeitimas 302
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės priima reikalingas 
priemones, kad užtikrintų, kad oro vežėjai 
perduotų (eksporto metodu) jau surinktus 
PNR duomenis, apibrėžtus 2 straipsnio c 
dalyje ir nurodytus priede, į valstybės 
narės, į kurios teritoriją arba iš kurios bus 
vykdomas tarptautinis skrydis, nacionalinio 
informacijos apie keleivius skyriaus 
duomenų bazę. Tais atvejais, kai vienas ar 
keli oro vežėjai vykdo bendrojo kodo 
skrydį, pareiga perduoti visų skrydžio 
keleivių PNR duomenis tenka skrydį 
vykdančiam oro vežėjui. Jeigu skrydžio 
metu vieną ar daugiau kartų trumpai 
nutupiama valstybių narių oro uostuose, 
oro vežėjai perduoda PNR duomenis visų 
atitinkamų valstybių narių informacijos 
apie keleivius skyriams. 

1. Valstybės narės priima reikalingas 
priemones, kad užtikrintų, kad oro vežėjai 
perduotų (eksporto metodu) vykdant savo 
įprastą veiklą jau surinktus PNR 
duomenis, apibrėžtus 2 straipsnio c dalyje 
ir nurodytus priede, į valstybės narės, į 
kurios teritoriją arba iš kurios bus 
vykdomas tarptautinis skrydis, nacionalinio 
informacijos apie keleivius skyriaus 
duomenų bazę. Tais atvejais, kai vienas ar 
keli oro vežėjai vykdo bendrojo kodo 
skrydį, pareiga perduoti visų skrydžio 
keleivių PNR duomenis tenka skrydį 
vykdančiam oro vežėjui. Jeigu skrydžio 
metu vieną ar daugiau kartų trumpai 
nutupiama valstybių narių oro uostuose, 
oro vežėjai perduoda PNR duomenis visų 
atitinkamų valstybių narių informacijos 
apie keleivius skyriams. 

Or. en

Pakeitimas 303
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės priima reikalingas 
priemones, kad užtikrintų, kad oro vežėjai 
perduotų (eksporto metodu) jau surinktus 
PNR duomenis, apibrėžtus 2 straipsnio c 
dalyje ir nurodytus priede, į valstybės 
narės, į kurios teritoriją arba iš kurios bus 
vykdomas tarptautinis skrydis, nacionalinio 
informacijos apie keleivius skyriaus 
duomenų bazę. Tais atvejais, kai vienas ar 
keli oro vežėjai vykdo bendrojo kodo 
skrydį, pareiga perduoti visų skrydžio 
keleivių PNR duomenis tenka skrydį 
vykdančiam oro vežėjui. Jeigu skrydžio 
metu vieną ar daugiau kartų trumpai 
nutupiama valstybių narių oro uostuose, 
oro vežėjai perduoda PNR duomenis visų 
atitinkamų valstybių narių informacijos 
apie keleivius skyriams.

1. Valstybės narės priima reikalingas 
priemones, kad užtikrintų, kad oro vežėjai 
perduotų (eksporto metodu) jau surinktus 
PNR duomenis, apibrėžtus 2 straipsnio 
c dalyje ir nurodytus priede, į valstybės 
narės, į kurios teritoriją arba iš kurios bus 
vykdomas tarptautinis skrydis, nacionalinio 
informacijos apie keleivius skyriaus 
duomenų bazę. Tais atvejais, kai vienas ar 
keli oro vežėjai vykdo bendrojo kodo 
skrydį, pareiga perduoti visų skrydžio 
keleivių PNR duomenis tenka skrydį 
vykdančiam oro vežėjui. Jeigu skrydžio 
metu vieną ar daugiau kartų trumpai 
nutupiama valstybių narių oro uostuose, 
oro vežėjai perduoda PNR duomenis visų 
atitinkamų valstybių narių informacijos 
apie keleivius skyriams. Duomenys, 
kuriais atskleidžiama asmens lytis, 
amžius, rasė, socialinė arba etninė kilmė, 
religiniai ar filosofiniai įsitikinimai, 
politinės pažiūros, narystė profesinėse 
sąjungose, sveikatos būklė ar seksualinis 
gyvenimas, negali būti perduodami. 

Or. en

Pagrindimas

Daug patikimiau nurodyti vežėjams perduoti tik tam tikrus duomenis, nei įpareigoti 
nacionalinį informacijos apie keleivius skyrių juos ištrinti.

Pakeitimas 304
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės priima reikalingas 1. Valstybės narės priima reikalingas 
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priemones, kad užtikrintų, kad oro vežėjai 
perduotų (eksporto metodu) jau surinktus 
PNR duomenis, apibrėžtus 2 straipsnio c 
dalyje ir nurodytus priede, į valstybės 
narės, į kurios teritoriją arba iš kurios bus 
vykdomas tarptautinis skrydis, 
nacionalinio informacijos apie keleivius 
skyriaus duomenų bazę. Tais atvejais, kai 
vienas ar keli oro vežėjai vykdo bendrojo 
kodo skrydį, pareiga perduoti visų skrydžio 
keleivių PNR duomenis tenka skrydį 
vykdančiam oro vežėjui. Jeigu skrydžio 
metu vieną ar daugiau kartų trumpai 
nutupiama valstybių narių oro uostuose, 
oro vežėjai perduoda PNR duomenis visų 
atitinkamų valstybių narių informacijos 
apie keleivius skyriams.

priemones, kad užtikrintų, kad oro vežėjai 
perduotų (eksporto metodu) jau surinktus 
PNR duomenis, apibrėžtus 2 straipsnio c 
dalyje ir nurodytus priede, į informacijos 
apie keleivius skyriaus duomenų bazę. Tais 
atvejais, kai vienas ar keli oro vežėjai 
vykdo bendrojo kodo skrydį, pareiga 
perduoti visų skrydžio keleivių PNR 
duomenis tenka skrydį vykdančiam oro 
vežėjui.

Or. de

Pakeitimas 305
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės priima reikalingas 
priemones, kad užtikrintų, kad oro vežėjai 
perduotų (eksporto metodu) jau surinktus 
PNR duomenis, apibrėžtus 2 straipsnio c 
dalyje ir nurodytus priede, į valstybės 
narės, į kurios teritoriją arba iš kurios bus 
vykdomas tarptautinis skrydis, nacionalinio 
informacijos apie keleivius skyriaus 
duomenų bazę. Tais atvejais, kai vienas ar 
keli oro vežėjai vykdo bendrojo kodo 
skrydį, pareiga perduoti visų skrydžio 
keleivių PNR duomenis tenka skrydį 
vykdančiam oro vežėjui. Jeigu skrydžio 
metu vieną ar daugiau kartų trumpai 
nutupiama valstybių narių oro uostuose, 
oro vežėjai perduoda PNR duomenis visų 
atitinkamų valstybių narių informacijos

1. Valstybės narės priima reikalingas 
priemones, kad užtikrintų, kad oro vežėjai, 
kurie jau renka savo keleivių PNR 
duomenis, vykdydami savo įprastą veiklą,
perduotų (vad. eksporto metodu) šiuos
surinktus PNR duomenis, apibrėžtus 
2 straipsnio c dalyje ir nurodytus priede, į 
valstybės narės, į kurios teritoriją arba iš 
kurios bus vykdomas tarptautinis skrydis, 
nacionalinio informacijos apie keleivius 
skyriaus duomenų bazę. Tais atvejais, kai 
vienas ar keli oro vežėjai vykdo bendrojo 
kodo skrydį, pareiga perduoti visų skrydžio 
keleivių PNR duomenis tenka skrydį 
vykdančiam oro vežėjui. Jeigu skrydžio 
metu vieną ar daugiau kartų trumpai 
nutupiama valstybių narių oro uostuose, 
oro vežėjai perduoda PNR duomenis tik 
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apie keleivius skyriams. galutinio atvykimo valstybės narės
informacijos apie keleivius skyriui. 

Or. en

Pakeitimas 306
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės priima reikalingas 
priemones, kad užtikrintų, kad oro vežėjai 
perduotų (eksporto metodu) jau surinktus 
PNR duomenis, apibrėžtus 2 straipsnio c 
dalyje ir nurodytus priede, į valstybės 
narės, į kurios teritoriją arba iš kurios bus 
vykdomas tarptautinis skrydis, nacionalinio 
informacijos apie keleivius skyriaus 
duomenų bazę. Tais atvejais, kai vienas ar 
keli oro vežėjai vykdo bendrojo kodo 
skrydį, pareiga perduoti visų skrydžio 
keleivių PNR duomenis tenka skrydį 
vykdančiam oro vežėjui. Jeigu skrydžio 
metu vieną ar daugiau kartų trumpai 
nutupiama valstybių narių oro uostuose, 
oro vežėjai perduoda PNR duomenis visų 
atitinkamų valstybių narių informacijos
apie keleivius skyriams.

1. Valstybės narės priima reikalingas 
priemones, kad užtikrintų, kad oro vežėjai, 
kurie jau renka savo keleivių PNR 
duomenis, vykdydami savo įprastą veiklą,
perduotų (vad. eksporto metodu) šiuos
surinktus PNR duomenis, apibrėžtus 
2 straipsnio c dalyje ir nurodytus priede, į 
valstybės narės, į kurios teritoriją arba iš 
kurios bus vykdomas tarptautinis skrydis, 
nacionalinio informacijos apie keleivius 
skyriaus duomenų bazę. Tais atvejais, kai 
vienas ar keli oro vežėjai vykdo bendrojo 
kodo skrydį, pareiga perduoti visų skrydžio 
keleivių PNR duomenis tenka skrydį 
vykdančiam oro vežėjui. Jeigu skrydžio 
metu vieną ar daugiau kartų trumpai 
nutupiama valstybių narių oro uostuose, 
oro vežėjai perduoda PNR duomenis tik 
galutinio atvykimo valstybės narės
informacijos apie keleivius skyriui. 

Or. en

Pakeitimas 307
Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės priima reikalingas 
priemones, kad užtikrintų, kad oro vežėjai 
perduotų (eksporto metodu) jau surinktus 
PNR duomenis, apibrėžtus 2 straipsnio c 
dalyje ir nurodytus priede, į valstybės 
narės, į kurios teritoriją arba iš kurios bus 
vykdomas tarptautinis skrydis, 
nacionalinio informacijos apie keleivius 
skyriaus duomenų bazę. Tais atvejais, kai 
vienas ar keli oro vežėjai vykdo bendrojo 
kodo skrydį, pareiga perduoti visų 
skrydžio keleivių PNR duomenis tenka 
skrydį vykdančiam oro vežėjui. Jeigu 
skrydžio metu vieną ar daugiau kartų 
trumpai nutupiama valstybių narių oro 
uostuose, oro vežėjai perduoda PNR 
duomenis visų atitinkamų valstybių narių 
informacijos apie keleivius skyriams.

1. Valstybės narės priima reikalingas 
priemones, kad užtikrintų, kad oro vežėjai 
perduotų (eksporto metodu) jau surinktus 
PNR duomenis, apibrėžtus 2 straipsnio c 
dalyje ir nurodytus priede, į valstybės 
narės, į kurios teritoriją arba iš kurios bus 
vykdomas skrydis Sąjungos viduje ar už 
jos ribų, nacionalinio informacijos apie 
keleivius skyriaus duomenų bazę. 

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama į direktyvos taikymo sritį įtraukti visus skrydžius Sąjungos viduje. 
Skrydžių Sąjungos viduje ir už jos ribų terminai yra geresni, nei tarptautinių ir vidaus 
skrydžių terminai, naudojami Šengeno sienų kodekse, kurie nėra tinkami šiai direktyvai, kuri 
bus taikoma visoje Europos Sąjungos teritorijoje.

Pakeitimas 308
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės nereikalauja iš oro 
vežėjų rinkti jokių naujų PNR duomenų, 
kurių oro vežėjai iki šiol nerenka. Oro 
vežėjai neperduoda jokių kitų PNR 
duomenų, išskyrus tuos, kurie apibrėžti 
2 straipsnio c dalyje ir patikslinti priede. 
Oro vežėjai neatsako už keleivių pateiktų 
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duomenų tikslumą ir išsamumą, išskyrus 
tuos atvejus, kai jie nesiėmė tinkamų 
priemonių, skirtų užtikrinti, kad 
duomenys apie keleivius būtų tikslūs ir 
teisingi. 

Or. en

Pakeitimas 309
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės nereikalauja iš oro 
vežėjų rinkti jokių naujų PNR duomenų, 
kurių oro vežėjai iki šiol nerenka. Oro 
vežėjai neperduoda jokių kitų PNR 
duomenų, išskyrus tuos, kurie apibrėžti 
2 straipsnio c dalyje ir patikslinti priede. 
Oro vežėjai imasi visų tinkamų 
priemonių, siekdami užtikrinti, kad 
duomenys apie keleivius būtų tikslūs ir 
teisingi; jei nustatoma, kad taip nebuvo, 
oro vežėjas gali būti traukiamas 
atsakomybėn. 

Or. en

Pakeitimas 310
Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Tais atvejais, kai vienas ar keli oro 
vežėjai vykdo bendrojo kodo skrydį, 
pareiga perduoti visų skrydžio keleivių 
PNR duomenis tenka skrydį vykdančiam 
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oro vežėjui. Jeigu skrydžio už Sąjungos 
ribų metu vieną ar daugiau kartų 
nutupiama įvairių valstybių narių oro 
uostuose, oro vežėjai perduoda PNR 
duomenis visų atitinkamų valstybių narių 
informacijos apie keleivius skyriams. 
Tokia pati tvarka galioja ir vykdant 
skrydžius Sąjungos viduje, kai skrydžio 
metu vieną ar daugiau kartų nutupiama 
įvairių valstybių narių oro uostuose.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu patikslinamos PNR duomenų perdavimo nuostatos tais atvejais, kai skrydį 
vykdo keli oro vežėjai arbai kai skrydžio metu nutupiama keliuose oro uostuose.

Pakeitimas 311
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Oro vežėjai PNR duomenis perduoda 
elektroniniu būdu, naudodami bendrus 
protokolus ir tinkamus duomenų formatus, 
kurie turi būti nustatyti pagal 13 ir 
14 straipsniuose nurodytą tvarką, arba, jei 
kiltų techninių kliūčių, bet kokiu kitu 
tinkamu būdu, užtikrindami tinkamą 
duomenų apsaugos lygį:

2. Oro vežėjai PNR duomenis perduoda 
elektroniniu būdu, naudodami bendrus 
protokolus ir tinkamus duomenų formatus, 
kurie turi būti nustatyti pagal 13 ir 
14 straipsniuose nurodytą tvarką, arba, jei 
oro vežėjams kiltų techninių kliūčių, bet 
kokiu kitu tinkamu būdu, užtikrindami 
tinkamą duomenų apsaugos lygį: 

Or. en

Pakeitimas 312
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Oro vežėjai PNR duomenis perduoda 
elektroniniu būdu, naudodami bendrus 
protokolus ir tinkamus duomenų formatus, 
kurie turi būti nustatyti pagal 13 ir 
14 straipsniuose nurodytą tvarką, arba, jei 
kiltų techninių kliūčių, bet kokiu kitu 
tinkamu būdu, užtikrindami tinkamą 
duomenų apsaugos lygį: 

2. Oro vežėjai PNR duomenis perduoda 
saugiomis elektroninėmis priemonėmis, 
naudodami bendrus protokolus ir tinkamus 
duomenų formatus, kurie turi būti nustatyti 
pagal 13 ir 14 straipsniuose nurodytą 
tvarką, arba, jei kiltų techninių kliūčių, bet 
kokiu kitu tinkamu būdu, užtikrindami 
tinkamą duomenų apsaugos lygį: 

Or. ro

Pakeitimas 313
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Oro vežėjai PNR duomenis perduoda 
elektroniniu būdu, naudodami bendrus 
protokolus ir tinkamus duomenų formatus, 
kurie turi būti nustatyti pagal 13 ir 
14 straipsniuose nurodytą tvarką, arba, jei 
kiltų techninių kliūčių, bet kokiu kitu 
tinkamu būdu, užtikrindami tinkamą 
duomenų apsaugos lygį:

2. Oro vežėjai PNR duomenis perduoda 
elektroniniu būdu, naudodami bendrus 
protokolus ir tinkamus duomenų formatus, 
kurie turi būti nustatyti pagal 13 ir 
14 straipsniuose nurodytą tvarką, arba, jei 
oro vežėjams kiltų techninių kliūčių, bet 
kokiu kitu tinkamu būdu, užtikrindami 
tinkamą duomenų apsaugos lygį: 

Or. en

Pakeitimas 314
Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Oro vežėjai PNR duomenis perduoda 
elektroniniu būdu, naudodami bendrus 
protokolus ir tinkamus duomenų formatus, 

2. Oro vežėjai PNR duomenis perduoda 
elektroniniu būdu, naudodami bendrus 
protokolus ir tinkamus duomenų formatus, 
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kurie turi būti nustatyti pagal 13 ir 14 
straipsniuose nurodytą tvarką, arba, jei 
kiltų techninių kliūčių, bet kokiu kitu 
tinkamu būdu, užtikrindami tinkamą 
duomenų apsaugos lygį:

kurie turi būti nustatyti pagal 13 ir 14 
straipsniuose nurodytą tvarką, arba, jei 
kiltų techninių kliūčių, bet kokiu kitu 
tinkamu būdu, užtikrindami tinkamą 
duomenų apsaugos lygį, atsižvelgdami į 
Tarptautinės civilinės aviacijos 
organizacijos gaires:

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tam tikro lygio suderinimą su tarptautinėmis normomis, svarbu patikslinti, 
kad naudojant protokolus ir duomenų perdavimo būdus bus atsižvelgiama į tarptautiniu 
mastu pripažintas rekomendacijas.

Pakeitimas 315
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Oro vežėjai PNR duomenis perduoda 
elektroniniu būdu, naudodami bendrus 
protokolus ir tinkamus duomenų formatus, 
kurie turi būti nustatyti pagal 13 ir 
14 straipsniuose nurodytą tvarką, arba, jei 
kiltų techninių kliūčių, bet kokiu kitu 
tinkamu būdu, užtikrindami tinkamą 
duomenų apsaugos lygį:  

2. Oro vežėjai tikslinių tarptautinių 
skrydžių PNR duomenis perduoda 
elektroniniu būdu, naudodami bendrus 
protokolus ir tinkamus duomenų formatus, 
kurie turi būti nustatyti pagal 13 ir 
14 straipsniuose nurodytą tvarką, arba, jei 
kiltų techninių kliūčių, bet kokiu kitu 
tinkamu būdu, užtikrindami tinkamą 
duomenų apsaugos lygį: 

Or. en

Pakeitimas 316
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) likus 24–48 valandoms iki numatytos 
skrydžio pradžios; 

a) vieną kartą likus 24–48 valandoms iki 
numatytos skrydžio pradžios; 

Or. en

Pakeitimas 317
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) iškart po to, kai uždaromi įlaipinimo 
vartai, tiksliau, kai keleiviai įlaipinti į 
skrydžiui besirengiantį orlaivį ir 
nebegalima laipinti jokių kitų keleivių.

b) vieną kartą iškart po to, kai uždaromi 
įlaipinimo vartai, tiksliau, kai keleiviai 
įlaipinti į skrydžiui besirengiantį orlaivį ir 
nebegalima laipinti jokių kitų keleivių. 

Or. en

Pakeitimas 318
Tanja Fajon

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu skrydis atšaukiamas dėl 
nenugalimos jėgos, informacijos apie 
keleivius skyriui perduoti PNR duomenys 
nedelsiant ištrinami. 

Or. en

Pakeitimas 319
Jan Philipp Albrecht
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės gali leisti oro vežėjams 
apriboti duomenų perdavimą pagal 2 dalies 
b punktą ir teikti tik atnaujintus 2 dalies a 
punkte nurodytus perduotus duomenis.

3. Valstybės narės leidžia oro vežėjams 
apriboti duomenų perdavimą pagal 2 dalies 
b punktą ir teikti tik atnaujintus 2 dalies 
a punkte nurodytus perduotus duomenis. 

Or. en

Pakeitimas 320
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės gali leisti oro vežėjams 
apriboti duomenų perdavimą pagal 2 dalies 
b punktą ir teikti tik atnaujintus 2 dalies a 
punkte nurodytus perduotus duomenis.

3. Informacijos apie keleivius skyrius gali 
leisti oro vežėjams apriboti duomenų 
perdavimą pagal 2 dalies b punktą ir teikti 
tik atnaujintus 2 dalies a punkte nurodytus 
perduotus duomenis.

Or. de

Pakeitimas 321
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės gali leisti oro vežėjams 
apriboti duomenų perdavimą pagal 2 dalies 
b punktą ir teikti tik atnaujintus 2 dalies a 
punkte nurodytus perduotus duomenis.

3. Valstybės narės leidžia oro vežėjams 
apriboti duomenų perdavimą pagal 2 dalies 
b punktą ir teikti tik atnaujintus 2 dalies 
a punkte nurodytus perduotus duomenis. 

Or. en
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Pakeitimas 322
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Konkrečiais atvejais, gavę informacijos 
apie keleivius skyriaus prašymą pagal 
nacionalinę teisę, oro vežėjai perduoda 
PNR duomenis, kai susipažinti su 
duomenimis būtina anksčiau, nei nurodyta 
2 dalies a punkte, kad būtų galima prisidėti 
reaguojant į konkrečią ir realią su 
teroristiniais nusikaltimais ar sunkiais 
nusikaltimais susijusią grėsmę. 

4. Konkrečiais atvejais, gavę informacijos 
apie keleivius skyriaus prašymą pagal 
nacionalinę teisę ir pateikus išankstinį
teismo leidimą, oro vežėjai perduoda PNR 
duomenis, kai susipažinti su duomenimis 
būtina anksčiau, nei nurodyta 2 dalies 
a punkte, kad būtų galima prisidėti 
reaguojant į konkrečią, realią ir tiesioginę
su teroristiniais nusikaltimais ar sunkiais 
tarpvalstybiniais nusikaltimais susijusią 
grėsmę. 

Or. en

Pakeitimas 323
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Konkrečiais atvejais, gavę informacijos 
apie keleivius skyriaus prašymą pagal 
nacionalinę teisę, oro vežėjai perduoda 
PNR duomenis, kai susipažinti su 
duomenimis būtina anksčiau, nei nurodyta 
2 dalies a punkte, kad būtų galima prisidėti 
reaguojant į konkrečią ir realią su 
teroristiniais nusikaltimais ar sunkiais 
nusikaltimais susijusią grėsmę.

4. Konkrečiais atvejais, gavę valstybės 
narės kompetentingų institucijų prašymą 
pagal nacionalinę teisę, oro vežėjai 
perduoda PNR duomenis informacijos 
apie keleivius skyriui, kai, valstybės narės 
vertinimu, susipažinti su duomenimis 
būtina anksčiau, nei nurodyta 2 dalies a 
punkte, kad būtų galima prisidėti 
reaguojant konkrečią ir realią su 
teroristiniais nusikaltimais ar sunkiais 
nusikaltimais susijusią grėsmę.

Or. de
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Pakeitimas 324
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Konkrečiais atvejais, gavę informacijos 
apie keleivius skyriaus prašymą pagal 
nacionalinę teisę, oro vežėjai perduoda 
PNR duomenis, kai susipažinti su 
duomenimis būtina anksčiau, nei nurodyta 
2 dalies a punkte, kad būtų galima prisidėti 
reaguojant į konkrečią ir realią su 
teroristiniais nusikaltimais ar sunkiais 
nusikaltimais susijusią grėsmę. 

4. Konkrečiais atvejais, gavę informacijos 
apie keleivius skyriaus prašymą pagal 
nacionalinę teisę, oro vežėjai perduoda 
PNR duomenis, kai susipažinti su 
duomenimis būtina anksčiau, nei nurodyta 
2 dalies a punkte, kad būtų galima prisidėti 
reaguojant į konkrečią su teroristiniais 
nusikaltimais ar sunkiais tarpvalstybiniais
nusikaltimais susijusią grėsmę. 
(Šis pakeitimas taikomas visame tekste.) 

Or. en

Pakeitimas 325
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Konkrečiais atvejais, gavę informacijos 
apie keleivius skyriaus prašymą pagal 
nacionalinę teisę, oro vežėjai perduoda 
PNR duomenis, kai susipažinti su 
duomenimis būtina anksčiau, nei nurodyta 
2 dalies a punkte, kad būtų galima prisidėti 
reaguojant į konkrečią ir realią su 
teroristiniais nusikaltimais ar sunkiais 
nusikaltimais susijusią grėsmę.

4. Konkrečiais atvejais, gavę informacijos 
apie keleivius skyriaus prašymą pagal 
nacionalinę teisę, oro vežėjai perduoda 
PNR duomenis, kai susipažinti su 
duomenimis būtina anksčiau, nei nurodyta 
2 dalies a punkte, kad būtų galima prisidėti 
reaguojant į konkrečią ir realią su 
teroristiniais nusikaltimais susijusią 
grėsmę.

Or. en
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Pakeitimas 326
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Konkrečiais atvejais, gavę informacijos 
apie keleivius skyriaus prašymą pagal 
nacionalinę teisę, oro vežėjai perduoda 
PNR duomenis, kai susipažinti su 
duomenimis būtina anksčiau, nei nurodyta 
2 dalies a punkte, kad būtų galima prisidėti 
reaguojant į konkrečią ir realią su 
teroristiniais nusikaltimais ar sunkiais 
nusikaltimais susijusią grėsmę.

4. Konkrečiais atvejais, gavę informacijos 
apie keleivius skyriaus prašymą pagal 
nacionalinę teisę, oro vežėjai perduoda 
PNR duomenis, kai susipažinti su 
duomenimis būtina anksčiau, nei nurodyta 
2 dalies a punkte, kad būtų galima prisidėti 
reaguojant į konkrečią su teroristiniais 
nusikaltimais ar sunkiais tarpvalstybiniais
nusikaltimais susijusią grėsmę. 

Or. en

Pakeitimas 327
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 straipsnis Išbraukta.
Keitimasis informacija tarp valstybių 

narių 
1. Valstybės narės užtikrina, kad, kiek tai 
susiję su informacijos apie klientus 
skyriaus nustatytais asmenimis pagal 4 
straipsnio 2 dalies a ir b punktus, 
informacijos apie keleivius skyrius PNR 
duomenų tvarkymo rezultatus perduotų 
kitų valstybių narių informacijos apie 
keleivius skyriams tais atvejais, kai 
pirmasis informacijos apie keleivius 
skyrius mano, kad perduoti duomenis 
reikia siekiant teroristinių nusikaltimų ar 
sunkių nusikaltimų prevencijos, 
nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos 
baudžiamojon atsakomybėn. Gaunančiųjų 
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valstybių narių informacijos apie 
keleivius skyriai perduoda tokius PNR 
duomenis arba PNR duomenų tvarkymo 
rezultatus savo atitinkamoms 
kompetentingoms institucijoms.
2. Valstybės narės informacijos apie 
keleivius skyrius turi teisę prireikus 
paprašyti bet kurios kitos valstybės narės 
informacijos apie keleivius skyriaus 
pateikti PNR duomenis, kurie laikomi 
pastarojo skyriaus duomenų bazėje pagal 
9 straipsnio 1 dalį, ir prireikus PNR 
duomenų tvarkymo rezultatus. Gali būti 
prašoma perduoti duomenų elementų dalį 
arba jų derinį, kuriuos prašantysis 
informacijos apie keleivius skyrius laiko 
reikalingais, sprendžiant konkretų 
teroristinių nusikaltimų ar sunkių 
nusikaltimų prevencijos, nustatymo, 
tyrimo ar patraukimo už juos 
baudžiamojon atsakomybėn atvejį. 
Informacijos apie keleivius skyriai 
prašomus duomenis suteikia taip greitai, 
kaip tai praktiškai įmanoma, ir, be to, 
pateikia PNR duomenų tvarkymo 
rezultatus, jei jie jau gauti pagal 4 
straipsnio 2 dalies a ir b punktus.
3. Valstybės narės informacijos apie 
keleivius skyrius turi teisę prireikus 
paprašyti bet kurios kitos valstybės narės 
informacijos apie keleivius skyriaus 
pateikti PNR duomenis, kurie laikomi
pastarojo skyriaus duomenų bazėje pagal 
9 straipsnio 2 dalį, ir prireikus PNR 
duomenų tvarkymo rezultatus. 
Informacijos apie keleivius skyrius gali 
prašyti galimybės susipažinti su 
absoliučiai visais – neužmaskuotais –
konkrečiais PNR duomenimis, kuriuos 
laiko kitos valstybės narės informacijos 
apie keleivius skyrius, tik išimtinėmis 
aplinkybėmis, reaguodamas į konkrečią 
grėsmę arba vykdydamas konkretų 
nusikaltimo tyrimą ar siekdamas 
patraukti baudžiamojon atsakomybėn, kai 
tai susiję su teroristiniais nusikaltimais ar 
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sunkiais nusikaltimais. 
4. Tik tais atvejais, kai tai būtina siekiant 
užkirsti kelią tiesioginei ir didelei grėsmei 
visuomenės saugumui, valstybės narės 
kompetentingos institucijos gali tiesiogiai 
paprašyti bet kurios kitos valstybės narės 
informacijos apie keleivius skyriaus 
pateikti PNR duomenis, laikomus 
pastarojo duomenų bazėje pagal 9 
straipsnio 1 ir 2 dalis. Tokie prašymai yra 
susiję su konkrečių teroristinių 
nusikaltimų ar sunkių nusikaltimų tyrimu 
ar patraukimu už juos baudžiamojon 
atsakomybėn ir yra pagrįsti. Informacijos 
apie keleivius skyriai į tokius prašymus 
reaguoja prioritetine tvarka. Visais kitais 
atvejais kompetentingos institucijos 
prašymus teikia per savo valstybės narės 
informacijos apie keleivius skyrių. 
5. Išimtiniais atvejais, kai būtina kuo 
anksčiau susipažinti su duomenimis, kad 
būtų galima reaguoti į konkrečią ir realią 
su teroristiniais nusikaltimais ar sunkiais 
nusikaltimais susijusią grėsmę, valstybės 
narės informacijos apie keleivius skyrius 
turi teisę bet kuriuo metu paprašyti kitos 
valstybės narės informacijos apie 
keleivius skyriaus pateikti skrydžių į 
pastarosios teritoriją arba iš jos PNR 
duomenis. 
6. Keičiantis informacija pagal šį straipsnį 
galima naudotis esamais tarptautinio 
bendradarbiavimo teisėsaugos srityje 
kanalais. Prašyme ir keičiantis 
informacija vartojama kalba yra 
naudojamame kanale vartojama kalba. 
Valstybės narės, teikdamos pranešimus 
pagal 3 straipsnio 3 dalį, taip pat pateikia 
Komisijai informaciją apie asmenis 
ryšiams, į kuriuos galima kreiptis skubiais 
atvejais. Komisija apie gautus pranešimus 
praneša valstybėms narėms. 

Or. en
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Pakeitimas 328
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad, kiek tai 
susiję su informacijos apie klientus 
skyriaus nustatytais asmenimis pagal 4 
straipsnio 2 dalies a ir b punktus, 
informacijos apie keleivius skyrius PNR 
duomenų tvarkymo rezultatus perduotų 
kitų valstybių narių informacijos apie 
keleivius skyriams tais atvejais, kai 
pirmasis informacijos apie keleivius 
skyrius mano, kad perduoti duomenis 
reikia siekiant teroristinių nusikaltimų ar 
sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, 
tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn. Gaunančiųjų valstybių narių 
informacijos apie keleivius skyriai 
perduoda tokius PNR duomenis arba PNR 
duomenų tvarkymo rezultatus savo 
atitinkamoms kompetentingoms 
institucijoms. 

1. Valstybės narės užtikrina, kad, kiek tai 
susiję su informacijos apie klientus 
skyriaus nustatytais asmenimis pagal 
4 straipsnio 2 dalį, informacijos apie 
keleivius skyrius PNR duomenų tvarkymo 
rezultatus perduotų kitų valstybių narių 
informacijos apie keleivius skyriams tais 
atvejais, kai pirmasis informacijos apie 
keleivius skyrius mano, kad perduoti 
duomenis reikia siekiant teroristinių 
nusikaltimų ar sunkių tarpvalstybinių
nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo 
ir patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn. Gaunančiųjų valstybių narių 
informacijos apie keleivius skyriai 
perduoda tokius PNR duomenis arba PNR 
duomenų tvarkymo rezultatus savo 
atitinkamoms kompetentingoms 
institucijoms.  

Or. en

Pakeitimas 329
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad, kiek tai 
susiję su informacijos apie klientus 
skyriaus nustatytais asmenimis pagal 4 
straipsnio 2 dalies a ir b punktus, 
informacijos apie keleivius skyrius PNR 
duomenų tvarkymo rezultatus perduotų
kitų valstybių narių informacijos apie 

1. Kiek tai susiję su informacijos apie 
klientus skyriaus nustatytais asmenimis 
pagal 4 straipsnio 2 dalies a ir b punktus, 
informacijos apie keleivius skyrius PNR 
duomenų tvarkymo rezultatus perduoda
atitinkamoms kompetentingoms valstybių 
narių institucijoms tais atvejais, kai 
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keleivius skyriams tais atvejais, kai 
pirmasis informacijos apie keleivius 
skyrius mano, kad perduoti duomenys 
reikia siekiant teroristinių nusikaltimų ar 
sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, 
tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn. Gaunančiųjų valstybių 
narių informacijos apie keleivius skyriai 
perduoda tokius PNR duomenis arba 
PNR duomenų tvarkymo rezultatus savo 
atitinkamoms kompetentingoms 
institucijoms.

informacijos apie keleivius skyrius padaro 
išvadą, kad perduoti duomenys reikia 
siekiant teroristinių nusikaltimų ar sunkių 
nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo 
ir patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn.

Or. de

Pakeitimas 330
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad, kiek tai 
susiję su informacijos apie klientus 
skyriaus nustatytais asmenimis pagal 4 
straipsnio 2 dalies a ir b punktus, 
informacijos apie keleivius skyrius PNR 
duomenų tvarkymo rezultatus perduotų 
kitų valstybių narių informacijos apie 
keleivius skyriams tais atvejais, kai 
pirmasis informacijos apie keleivius 
skyrius mano, kad perduoti duomenis 
reikia siekiant teroristinių nusikaltimų ar 
sunkių nusikaltimų prevencijos, 
nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos 
baudžiamojon atsakomybėn. Gaunančiųjų 
valstybių narių informacijos apie keleivius 
skyriai perduoda tokius PNR duomenis 
arba PNR duomenų tvarkymo rezultatus 
savo atitinkamoms kompetentingoms 
institucijoms. 

1. Valstybės narės užtikrina, kad, kiek tai 
susiję su informacijos apie klientus 
skyriaus nustatytais asmenimis pagal 
4 straipsnio 2 dalies a ir b punktus, 
informacijos apie keleivius skyrius PNR 
duomenų tvarkymo rezultatus perduotų 
kitų valstybių narių informacijos apie 
keleivius skyriams tais atvejais, kai 
pirmasis informacijos apie keleivius 
skyrius mano, kad perduoti duomenis 
reikia siekiant teroristinių nusikaltimų 
prevencijos, nustatymo, tyrimo ir 
patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn. Gaunančiųjų valstybių narių 
informacijos apie keleivius skyriai 
perduoda tokius PNR duomenis arba PNR 
duomenų tvarkymo rezultatus savo 
atitinkamoms kompetentingoms 
institucijoms. 

Or. en
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Pakeitimas 331
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad, kiek tai 
susiję su informacijos apie klientus 
skyriaus nustatytais asmenimis pagal 4 
straipsnio 2 dalies a ir b punktus, 
informacijos apie keleivius skyrius PNR 
duomenų tvarkymo rezultatus perduotų 
kitų valstybių narių informacijos apie 
keleivius skyriams tais atvejais, kai 
pirmasis informacijos apie keleivius 
skyrius mano, kad perduoti duomenis 
reikia siekiant teroristinių nusikaltimų ar 
sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, 
tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn. Gaunančiųjų valstybių narių 
informacijos apie keleivius skyriai 
perduoda tokius PNR duomenis arba PNR 
duomenų tvarkymo rezultatus savo 
atitinkamoms kompetentingoms 
institucijoms. 

1. Valstybės narės užtikrina, kad, kiek tai 
susiję su informacijos apie klientus 
skyriaus nustatytais asmenimis pagal 
4 straipsnio 2 dalies b punktą, informacijos 
apie keleivius skyrius PNR duomenų 
tvarkymo rezultatus perduotų kitų 
valstybių narių informacijos apie keleivius 
skyriams tais atvejais, kai pirmasis 
informacijos apie keleivius skyrius mano, 
kad perduoti duomenis reikia siekiant 
teroristinių nusikaltimų ar sunkių 
tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos, 
nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos 
baudžiamojon atsakomybėn. Tokie 
perdavimai griežtai skirti tik duomenimis, 
kurių reikia konkrečiu teroristinių 
nusikaltimų arba sunkių tarpvalstybinių 
nusikaltimų prevencijos, nustatymo, 
tyrimo ir patraukimo už juos 
baudžiamojon atsakomybėn atveju, ir yra 
pagrindžiami raštu. Gaunančiųjų valstybių 
narių informacijos apie keleivius skyriai 
perduoda tokius PNR duomenis arba PNR 
duomenų tvarkymo rezultatus savo 
atitinkamoms kompetentingoms 
institucijoms. 

Or. en

Pagrindimas

Neturėtų būti nuolat keičiamasi visų lėktuvu keliaujančių keleivių asmens duomenimis. 
Keitimasis duomenimis turėtų būti griežtai ribojamas, susijęs su konkrečiu teroristinių 
nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn 
atveju, o prašymai turėtų būti pagrįsti raštu, siekiant gauti leidimą patikrinimui. 

Pakeitimas 332
Martin Ehrenhauser
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Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad, kiek tai 
susiję su informacijos apie klientus 
skyriaus nustatytais asmenimis pagal 4 
straipsnio 2 dalies a ir b punktus, 
informacijos apie keleivius skyrius PNR 
duomenų tvarkymo rezultatus perduotų 
kitų valstybių narių informacijos apie 
keleivius skyriams tais atvejais, kai 
pirmasis informacijos apie keleivius 
skyrius mano, kad perduoti duomenis 
reikia siekiant teroristinių nusikaltimų ar 
sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, 
tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn. Gaunančiųjų valstybių narių 
informacijos apie keleivius skyriai 
perduoda tokius PNR duomenis arba PNR 
duomenų tvarkymo rezultatus savo 
atitinkamoms kompetentingoms 
institucijoms. 

1. Valstybės narės užtikrina, kad, kiek tai 
susiję su informacijos apie klientus 
skyriaus nustatytais asmenimis pagal 
4 straipsnio 2 dalies b punktą, informacijos 
apie keleivius skyrius PNR duomenų 
tvarkymo rezultatus perduotų kitų 
valstybių narių informacijos apie keleivius 
skyriams tais atvejais, kai pirmasis 
informacijos apie keleivius skyrius mano, 
kad perduoti duomenis reikia siekiant 
teroristinių nusikaltimų ar sunkių 
tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos, 
nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos 
baudžiamojon atsakomybėn. 

Tokie perdavimai griežtai skirti tik 
duomenimis, kurių reikia konkrečiu 
teroristinių nusikaltimų arba sunkių 
tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos,
nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos 
baudžiamojon atsakomybėn atveju, ir yra 
pagrindžiami raštu. Gaunančiųjų valstybių 
narių informacijos apie keleivius skyriai 
perduoda tokius PNR duomenis arba PNR 
duomenų tvarkymo rezultatus savo 
atitinkamoms kompetentingoms 
institucijoms.  

Or. en

Pakeitimas 333
Hubert Pirker, Frank Engel

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis



AM\897635LT.doc 81/171 PE486.159v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad, kiek tai 
susiję su informacijos apie klientus 
skyriaus nustatytais asmenimis pagal 4 
straipsnio 2 dalies a ir b punktus, 
informacijos apie keleivius skyrius PNR 
duomenų tvarkymo rezultatus perduotų
kitų valstybių narių informacijos apie 
keleivius skyriams tais atvejais, kai 
pirmasis informacijos apie keleivius 
skyrius mano, kad perduoti duomenys 
reikia siekiant teroristinių nusikaltimų ar 
sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, 
tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn. Gaunančiųjų valstybių narių 
informacijos apie keleivius skyriai 
perduoda tokius PNR duomenis arba PNR 
duomenų tvarkymo rezultatus savo 
atitinkamoms kompetentingoms 
institucijoms.

1. Kiek tai susiję su informacijos apie 
klientus skyriaus nustatytais asmenimis 
pagal 4 straipsnio 2 dalies a ir b punktus, 
informacijos apie keleivius skyrius PNR 
duomenų tvarkymo rezultatus perduoda
kitų valstybių narių informacijos apie 
keleivius skyriams ir Europolui, jei esama 
prielaidų pagal 2009 m. balandžio 6 d. 
Tarybos sprendimą 2009/371/TVR, ir 
neatsižvelgiant į tai, ar Europolas veikia 
kaip informacijos apie keleivius skyrius 
pagal 3 straipsnį, tais atvejais, kai pirmasis 
informacijos apie keleivius skyrius padaro 
išvadą, kad perduoti duomenys reikia 
siekiant teroristinių nusikaltimų ar sunkių 
nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo 
ir patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn. Gaunančiųjų valstybių narių 
informacijos apie keleivius skyriai 
perduoda tokius PNR duomenis arba PNR 
duomenų tvarkymo rezultatus savo 
atitinkamoms kompetentingoms 
institucijoms.

Or. de

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 334
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės informacijos apie 
keleivius skyrius turi teisę prireikus 
paprašyti bet kurios kitos valstybės narės 
informacijos apie keleivius skyriaus 
pateikti PNR duomenis, kurie laikomi 
pastarojo skyriaus duomenų bazėje pagal 9 
straipsnio 1 dalį, ir prireikus PNR duomenų 
tvarkymo rezultatus. Gali būti prašoma 
perduoti duomenų elementų dalį arba jų 
derinį, kuriuos prašantysis informacijos 
apie keleivius skyrius laiko reikalingais, 
sprendžiant konkretų teroristinių 
nusikaltimų ar sunkių nusikaltimų
prevencijos, nustatymo, tyrimo ar 
patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn atvejį. Informacijos apie 
keleivius skyriai prašomus duomenis 
suteikia taip greitai, kaip tai praktiškai 
įmanoma, ir, be to, pateikia PNR duomenų 
tvarkymo rezultatus, jei jie jau gauti pagal 
4 straipsnio 2 dalies a ir b punktus.

2. Valstybės narės informacijos apie 
keleivius skyrius turi teisę prireikus 
paprašyti bet kurios kitos valstybės narės 
informacijos apie keleivius skyriaus 
pateikti PNR duomenis, kurie laikomi 
pastarojo skyriaus duomenų bazėje pagal 
9 straipsnio 1 dalį, ir prireikus PNR 
duomenų tvarkymo rezultatus. Gali būti 
prašoma perduoti duomenų elementų dalį 
arba jų derinį, kuriuos prašantysis 
informacijos apie keleivius skyrius laiko 
reikalingais, sprendžiant konkretų su 
teroristiniais nusikaltimais ar sunkiais 
tarpvalstybiniais nusikaltimais susijusio
tyrimo ar patraukimo už juos 
baudžiamojon atsakomybėn atvejį. 
Informacijos apie keleivius skyriai 
prašomus duomenis suteikia taip greitai, 
kaip tai praktiškai įmanoma, ir, be to, 
pateikia PNR duomenų tvarkymo 
rezultatus, jei jie jau gauti pagal 
4 straipsnio 2 dalies a ir b punktus.

Or. en

Pakeitimas 335
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės informacijos apie 
keleivius skyrius turi teisę prireikus 
paprašyti bet kurios kitos valstybės narės 
informacijos apie keleivius skyriaus
pateikti PNR duomenis, kurie laikomi 
pastarojo skyriaus duomenų bazėje pagal 
9 straipsnio 1 dalį, ir prireikus PNR 
duomenų tvarkymo rezultatus. Gali būti 
prašoma perduoti duomenų elementų dalį 

2. Valstybės narės kompetentingos 
institucijos turi teisę prireikus paprašyti 
informacijos apie keleivius skyriaus arba 
bet kurios kitos valstybės narės 
kompetentingos institucijos, kuri iš 
informacijos apie keleivius skyriaus gavo 
duomenis pagal 1 dalį, pateikti PNR 
duomenų tvarkymo rezultatus. Gali būti 
prašoma perduoti duomenų elementų dalį 



AM\897635LT.doc 83/171 PE486.159v01-00

LT

arba jų derinį, kuriuos prašantysis 
informacijos apie keleivius skyrius laiko 
reikalingais, sprendžiant konkretų 
teroristinių nusikaltimų ar sunkių 
nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo 
ar patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn atvejį. Informacijos apie 
keleivius skyriai prašomus duomenys 
suteikia taip greitai, kaip tai praktiškai 
įmanoma, ir, be to, pateikia PNR duomenų 
tvarkymo rezultatus, jei jie jau gauti pagal 
4 straipsnio 2 dalies a ir b punktus.

arba jų derinį, kuriuos prašančioji 
institucija laiko reikalingais, sprendžiant 
konkretų teroristinių nusikaltimų ar sunkių 
nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo 
ar patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn atvejį. Informacija, taip pat
PNR duomenų tvarkymo rezultatai, jei jie 
jau gauti pagal 4 straipsnio 2 dalies a ir b 
punktus, perduodami nedelsiant.

Or. de

Pakeitimas 336
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės informacijos apie 
keleivius skyrius turi teisę prireikus 
paprašyti bet kurios kitos valstybės narės 
informacijos apie keleivius skyriaus 
pateikti PNR duomenis, kurie laikomi 
pastarojo skyriaus duomenų bazėje pagal 9 
straipsnio 1 dalį, ir prireikus PNR duomenų 
tvarkymo rezultatus. Gali būti prašoma 
perduoti duomenų elementų dalį arba jų 
derinį, kuriuos prašantysis informacijos 
apie keleivius skyrius laiko reikalingais, 
sprendžiant konkretų teroristinių 
nusikaltimų ar sunkių nusikaltimų
prevencijos, nustatymo, tyrimo ar 
patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn atvejį. Informacijos apie 
keleivius skyriai prašomus duomenis 
suteikia taip greitai, kaip tai praktiškai 
įmanoma, ir, be to, pateikia PNR duomenų 
tvarkymo rezultatus, jei jie jau gauti pagal 
4 straipsnio 2 dalies a ir b punktus.

2. Valstybės narės informacijos apie 
keleivius skyrius turi teisę prireikus 
paprašyti bet kurios kitos valstybės narės 
informacijos apie keleivius skyriaus 
pateikti PNR duomenis, kurie laikomi 
pastarojo skyriaus duomenų bazėje pagal 
9 straipsnio 1 dalį, ir prireikus PNR 
duomenų tvarkymo rezultatus. Gali būti 
prašoma perduoti duomenų elementų dalį 
arba jų derinį, kuriuos prašantysis 
informacijos apie keleivius skyrius laiko 
reikalingais, sprendžiant konkretų 
teroristinių nusikaltimų prevencijos, 
nustatymo, tyrimo ar patraukimo už juos 
baudžiamojon atsakomybėn atvejį. 
Informacijos apie keleivius skyriai 
prašomus duomenis suteikia taip greitai, 
kaip tai praktiškai įmanoma, ir, be to, 
pateikia PNR duomenų tvarkymo 
rezultatus, jei jie jau gauti pagal 
4 straipsnio 2 dalies a ir b punktus.
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Or. en

Pakeitimas 337
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės informacijos apie 
keleivius skyrius turi teisę prireikus 
paprašyti bet kurios kitos valstybės narės 
informacijos apie keleivius skyriaus 
pateikti PNR duomenis, kurie laikomi 
pastarojo skyriaus duomenų bazėje pagal 9 
straipsnio 1 dalį, ir prireikus PNR duomenų 
tvarkymo rezultatus. Gali būti prašoma 
perduoti duomenų elementų dalį arba jų 
derinį, kuriuos prašantysis informacijos 
apie keleivius skyrius laiko reikalingais, 
sprendžiant konkretų teroristinių 
nusikaltimų ar sunkių nusikaltimų 
prevencijos, nustatymo, tyrimo ar 
patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn atvejį. Informacijos apie 
keleivius skyriai prašomus duomenis 
suteikia taip greitai, kaip tai praktiškai 
įmanoma, ir, be to, pateikia PNR duomenų 
tvarkymo rezultatus, jei jie jau gauti pagal 
4 straipsnio 2 dalies a ir b punktus. 

2. Valstybės narės informacijos apie 
keleivius skyrius turi teisę prireikus 
paprašyti bet kurios kitos valstybės narės 
informacijos apie keleivius skyriaus 
pateikti PNR duomenis, kurie laikomi 
pastarojo skyriaus duomenų bazėje pagal 
9 straipsnio 1 dalį, ir prireikus PNR 
duomenų tvarkymo rezultatus. Prašymas 
perduoti tokius duomenis griežtai skirtas 
tik duomenims, kurių reikia konkrečiu 
atveju. Jame gali būti prašoma perduoti 
duomenų elementų dalį arba jų derinį, 
kuriuos prašantysis informacijos apie 
keleivius skyrius laiko reikalingais, 
sprendžiant konkretų teroristinių 
nusikaltimų ar sunkių tarpvalstybinių
nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo 
ar patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn atvejį, ir jis pagrindžiamas 
raštu. Informacijos apie keleivius skyriai 
prašomus duomenis suteikia taip greitai, 
kaip tai praktiškai įmanoma, ir, be to, 
pateikia PNR duomenų tvarkymo 
rezultatus, jei jie jau gauti pagal 
4 straipsnio 2 dalies b punktą. 

Or. en

Pakeitimas 338
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės informacijos apie 
keleivius skyrius turi teisę prireikus 
paprašyti bet kurios kitos valstybės narės 
informacijos apie keleivius skyriaus 
pateikti PNR duomenis, kurie laikomi 
pastarojo skyriaus duomenų bazėje pagal 9 
straipsnio 1 dalį, ir prireikus PNR duomenų 
tvarkymo rezultatus. Gali būti prašoma 
perduoti duomenų elementų dalį arba jų 
derinį, kuriuos prašantysis informacijos 
apie keleivius skyrius laiko reikalingais, 
sprendžiant konkretų teroristinių 
nusikaltimų ar sunkių nusikaltimų 
prevencijos, nustatymo, tyrimo ar 
patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn atvejį. Informacijos apie 
keleivius skyriai prašomus duomenis 
suteikia taip greitai, kaip tai praktiškai 
įmanoma, ir, be to, pateikia PNR duomenų 
tvarkymo rezultatus, jei jie jau gauti pagal 
4 straipsnio 2 dalies a ir b punktus. 

2. Valstybės narės informacijos apie 
keleivius skyrius turi teisę prireikus 
paprašyti bet kurios kitos valstybės narės 
informacijos apie keleivius skyriaus 
pateikti PNR duomenis, kurie laikomi 
pastarojo skyriaus duomenų bazėje pagal 
9 straipsnio 1 dalį, ir prireikus PNR 
duomenų tvarkymo rezultatus. Prašymas 
perduoti tokius duomenis griežtai skirtas 
tik duomenims, kurių reikia konkrečiu 
atveju. Jame gali būti prašoma perduoti 
duomenų elementų dalį arba jų derinį, 
kuriuos prašantysis informacijos apie 
keleivius skyrius laiko reikalingais, 
sprendžiant konkretų teroristinių 
nusikaltimų ar sunkių tarpvalstybinių
nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo 
ar patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn atvejį, ir jis pagrindžiamas 
raštu. Informacijos apie keleivius skyriai 
prašomus duomenis suteikia taip greitai, 
kaip tai praktiškai įmanoma, ir, be to, 
pateikia PNR duomenų tvarkymo 
rezultatus, jei jie jau gauti pagal 
4 straipsnio 2 dalies b punktą. 

Or. en

Pakeitimas 339
Hubert Pirker, Frank Engel

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės informacijos apie 
keleivius skyrius turi teisę prireikus 
paprašyti bet kurios kitos valstybės narės 
informacijos apie keleivius skyriaus 
pateikti PNR duomenis, kurie laikomi 
pastarojo skyriaus duomenų bazėje pagal 9 

2. Valstybės narės informacijos apie 
keleivius skyrius ir Europolas, jei esama 
2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendime 
2009/371/TVR numatytų prielaidų, turi 
teisę prireikus paprašyti bet kurios kitos 
valstybės narės informacijos apie keleivius 
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straipsnio 1 dalį, ir prireikus PNR duomenų 
tvarkymo rezultatus. Gali būti prašoma 
perduoti duomenų elementų dalį arba jų 
derinį, kuriuos prašantysis informacijos 
apie keleivius skyrius laiko reikalingais, 
sprendžiant konkretų teroristinių 
nusikaltimų ar sunkių nusikaltimų 
prevencijos, nustatymo, tyrimo ar 
patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn atvejį. Informacijos apie 
keleivius skyriai prašomus duomenys 
suteikia taip greitai, kaip tai praktiškai 
įmanoma, ir, be to, pateikia PNR duomenų 
tvarkymo rezultatus, jei jie jau gauti pagal 
4 straipsnio 2 dalies a ir b punktus.

skyriaus pateikti PNR duomenis, kurie 
laikomi pastarojo skyriaus duomenų bazėje 
pagal 9 straipsnio 1 dalį, ir prireikus PNR 
duomenų tvarkymo rezultatus. Gali būti 
prašoma perduoti duomenų elementų dalį 
arba jų derinį, kuriuos prašančioji 
institucija laiko reikalingais, sprendžiant 
konkretų teroristinių nusikaltimų ar sunkių 
nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo 
ar patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn atvejį. Informacijos apie 
keleivius skyriai prašomus duomenys 
suteikia taip greitai, kaip tai praktiškai 
įmanoma, ir, be to, pateikia PNR duomenų 
tvarkymo rezultatus, jei jie jau gauti pagal 
4 straipsnio 2 dalies a ir b punktus.

Or. de

Pakeitimas 340
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės informacijos apie 
keleivius skyrius turi teisę prireikus 
paprašyti bet kurios kitos valstybės narės 
informacijos apie keleivius skyriaus 
pateikti PNR duomenis, kurie laikomi 
pastarojo skyriaus duomenų bazėje pagal 9 
straipsnio 2 dalį, ir prireikus PNR duomenų 
tvarkymo rezultatus. Informacijos apie 
keleivius skyrius gali prašyti galimybės 
susipažinti su absoliučiai visais –
neužmaskuotais – konkrečiais PNR 
duomenimis, kuriuos laiko kitos valstybės 
narės informacijos apie keleivius skyrius, 
tik išimtinėmis aplinkybėmis, reaguodamas 
į konkrečią grėsmę arba vykdydamas 
konkretų nusikaltimo tyrimą ar siekdamas 
patraukti baudžiamojon atsakomybėn, kai 
tai susiję su teroristiniais nusikaltimais ar 

3. Valstybės narės informacijos apie 
keleivius skyrius turi teisę prireikus 
paprašyti bet kurios kitos valstybės narės 
informacijos apie keleivius skyriaus 
pateikti PNR duomenis, kurie laikomi 
pastarojo skyriaus duomenų bazėje pagal 
9 straipsnio 2 dalį, ir prireikus PNR 
duomenų tvarkymo rezultatus. 
Informacijos apie keleivius skyrius gali 
prašyti galimybės susipažinti su absoliučiai 
visais – neužmaskuotais – konkrečiais PNR 
duomenimis, kuriuos laiko kitos valstybės 
narės informacijos apie keleivius skyrius, 
tik išimtinėmis aplinkybėmis, reaguodamas 
į konkrečią grėsmę arba vykdydamas 
konkretų nusikaltimo tyrimą ar siekdamas 
patraukti baudžiamojon atsakomybėn, kai 
tai susiję su teroristiniais nusikaltimais ar 
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sunkiais nusikaltimais. sunkiais tarpvalstybiniais nusikaltimais.

Or. en

Pakeitimas 341
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės informacijos apie 
keleivius skyrius turi teisę prireikus 
paprašyti bet kurios kitos valstybės narės 
informacijos apie keleivius skyriaus
pateikti PNR duomenis, kurie laikomi 
pastarojo skyriaus duomenų bazėje pagal 
9 straipsnio 2 dalį, ir prireikus PNR 
duomenų tvarkymo rezultatus. 
Informacijos apie keleivius skyrius gali 
prašyti galimybės susipažinti su absoliučiai 
visais – neužmaskuotais – konkrečiais PNR 
duomenimis, kuriuos laiko kitos valstybės 
narės informacijos apie keleivius skyrius, 
tik išimtinėmis aplinkybėmis, 
reaguodamas į konkrečią grėsmę arba 
vykdydamas konkretų nusikaltimo tyrimą 
ar siekdamas patraukti baudžiamojon 
atsakomybėn, kai tai susiję su teroristiniais 
nusikaltimais ar sunkiais nusikaltimais.

3. Valstybės narės kompetentingos 
institucijos turi teisę prireikus paprašyti bet 
kurios kitos valstybės narės kompetentingų 
institucijų pagal 9 straipsnio 2 dalį pateikti 
informacijos apie keleivius skyriaus 
perduotų PNR duomenų tvarkymo 
rezultatus. Kompetentingos institucijos
gali prašyti galimybės susipažinti su 
absoliučiai visais – neužmaskuotais –
konkrečiais PNR duomenimis, kuriuos 
laiko informacijos apie keleivius skyrius, 
tik išimtinėmis aplinkybėmis, 
reaguodamos į konkrečią grėsmę arba 
vykdydamos konkretų nusikaltimo tyrimą 
ar siekdamos patraukti baudžiamojon 
atsakomybėn, kai tai susiję su teroristiniais 
nusikaltimais ar sunkiais nusikaltimais.

Or. de

Pakeitimas 342
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės informacijos apie 3. Valstybės narės informacijos apie 
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keleivius skyrius turi teisę prireikus 
paprašyti bet kurios kitos valstybės narės 
informacijos apie keleivius skyriaus 
pateikti PNR duomenis, kurie laikomi 
pastarojo skyriaus duomenų bazėje pagal 9 
straipsnio 2 dalį, ir prireikus PNR duomenų 
tvarkymo rezultatus. Informacijos apie 
keleivius skyrius gali prašyti galimybės 
susipažinti su absoliučiai visais –
neužmaskuotais – konkrečiais PNR 
duomenimis, kuriuos laiko kitos valstybės 
narės informacijos apie keleivius skyrius, 
tik išimtinėmis aplinkybėmis, reaguodamas 
į konkrečią grėsmę arba vykdydamas 
konkretų nusikaltimo tyrimą ar siekdamas 
patraukti baudžiamojon atsakomybėn, kai 
tai susiję su teroristiniais nusikaltimais ar 
sunkiais nusikaltimais.

keleivius skyrius turi teisę prireikus 
paprašyti bet kurios kitos valstybės narės 
informacijos apie keleivius skyriaus 
pateikti PNR duomenis, kurie laikomi 
pastarojo skyriaus duomenų bazėje pagal 
9 straipsnio 2 dalį, ir prireikus PNR 
duomenų tvarkymo rezultatus. 
Informacijos apie keleivius skyrius gali 
prašyti galimybės susipažinti su absoliučiai 
visais – neužmaskuotais – konkrečiais PNR 
duomenimis, kuriuos laiko kitos valstybės 
narės informacijos apie keleivius skyrius, 
tik išimtinėmis aplinkybėmis, reaguodamas 
į konkrečią grėsmę arba vykdydamas 
konkretų nusikaltimo tyrimą ar siekdamas 
patraukti baudžiamojon atsakomybėn, kai 
tai susiję su teroristiniais nusikaltimais.

Or. en

Pakeitimas 343
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės informacijos apie 
keleivius skyrius turi teisę prireikus 
paprašyti bet kurios kitos valstybės narės 
informacijos apie keleivius skyriaus 
pateikti PNR duomenis, kurie laikomi 
pastarojo skyriaus duomenų bazėje pagal 9 
straipsnio 2 dalį, ir prireikus PNR duomenų 
tvarkymo rezultatus. Informacijos apie 
keleivius skyrius gali prašyti galimybės 
susipažinti su absoliučiai visais –
neužmaskuotais – konkrečiais PNR 
duomenimis, kuriuos laiko kitos valstybės 
narės informacijos apie keleivius skyrius, 
tik išimtinėmis aplinkybėmis, reaguodamas 
į konkrečią grėsmę arba vykdydamas 
konkretų nusikaltimo tyrimą ar siekdamas 

3. Valstybės narės informacijos apie 
keleivius skyrius turi teisę prireikus 
paprašyti bet kurios kitos valstybės narės 
informacijos apie keleivius skyriaus 
pateikti PNR duomenis, kurie laikomi 
pastarojo skyriaus duomenų bazėje pagal 
9 straipsnio 2 dalį, ir prireikus PNR 
duomenų tvarkymo rezultatus. 
Informacijos apie keleivius skyrius gali 
prašyti galimybės susipažinti su absoliučiai 
visais – neužmaskuotais – konkrečiais PNR 
duomenimis, kuriuos laiko kitos valstybės 
narės informacijos apie keleivius skyrius, 
tik išimtinėmis aplinkybėmis, reaguodamas 
į konkrečią grėsmę arba vykdydamas 
konkretų nusikaltimo tyrimą ar siekdamas 



AM\897635LT.doc 89/171 PE486.159v01-00

LT

patraukti baudžiamojon atsakomybėn, kai 
tai susiję su teroristiniais nusikaltimais ar 
sunkiais nusikaltimais.

patraukti baudžiamojon atsakomybėn, kai 
tai susiję su teroristiniais nusikaltimais ar 
sunkiais tarpvalstybiniais nusikaltimais.
Toks prašymas pagrindžiamas raštu. 

Or. en

Pakeitimas 344
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės informacijos apie 
keleivius skyrius turi teisę prireikus 
paprašyti bet kurios kitos valstybės narės 
informacijos apie keleivius skyriaus 
pateikti PNR duomenis, kurie laikomi 
pastarojo skyriaus duomenų bazėje pagal 9 
straipsnio 2 dalį, ir prireikus PNR duomenų 
tvarkymo rezultatus. Informacijos apie 
keleivius skyrius gali prašyti galimybės 
susipažinti su absoliučiai visais –
neužmaskuotais – konkrečiais PNR 
duomenimis, kuriuos laiko kitos valstybės 
narės informacijos apie keleivius skyrius, 
tik išimtinėmis aplinkybėmis, reaguodamas 
į konkrečią grėsmę arba vykdydamas 
konkretų nusikaltimo tyrimą ar siekdamas 
patraukti baudžiamojon atsakomybėn, kai 
tai susiję su teroristiniais nusikaltimais ar 
sunkiais nusikaltimais.

3. Valstybės narės informacijos apie 
keleivius skyrius turi teisę prireikus 
paprašyti bet kurios kitos valstybės narės 
informacijos apie keleivius skyriaus 
pateikti PNR duomenis, kurie laikomi 
pastarojo skyriaus duomenų bazėje pagal 
9 straipsnio 2 dalį, ir prireikus PNR 
duomenų tvarkymo rezultatus. 
Informacijos apie keleivius skyrius gali 
prašyti galimybės susipažinti su absoliučiai 
visais – neužmaskuotais – konkrečiais PNR 
duomenimis, kuriuos laiko kitos valstybės 
narės informacijos apie keleivius skyrius, 
tik išimtinėmis aplinkybėmis, reaguodamas 
į konkrečią grėsmę arba vykdydamas 
konkretų nusikaltimo tyrimą ar siekdamas 
patraukti baudžiamojon atsakomybėn, kai 
tai susiję su teroristiniais nusikaltimais ar 
sunkiais tarpvalstybiniais nusikaltimais.
Toks prašymas pagrindžiamas raštu.

Or. en

Pakeitimas 345
Hubert Pirker, Frank Engel

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės informacijos apie 
keleivius skyrius turi teisę prireikus 
paprašyti bet kurios kitos valstybės narės 
informacijos apie keleivius skyriaus 
pateikti PNR duomenis, kurie laikomi 
pastarojo skyriaus duomenų bazėje pagal 
9 straipsnio 2 dalį, ir prireikus PNR 
duomenų tvarkymo rezultatus. 
Informacijos apie keleivius skyrius gali 
prašyti galimybės susipažinti su absoliučiai 
visais – neužmaskuotais – konkrečiais PNR 
duomenimis, kuriuos laiko kitos valstybės 
narės informacijos apie keleivius skyrius, 
tik išimtinėmis aplinkybėmis, reaguodamas 
į konkrečią grėsmę arba vykdydamas 
konkretų nusikaltimo tyrimą ar siekdamas 
patraukti baudžiamojon atsakomybėn, kai 
tai susiję su teroristiniais nusikaltimais ar 
sunkiais nusikaltimais.

3. Valstybės narės informacijos apie 
keleivius skyrius ir Europolas, jei esama 
2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendime 
2009/371/TVR numatytų prielaidų, turi 
teisę prireikus paprašyti bet kurios kitos 
valstybės narės informacijos apie keleivius 
skyriaus pateikti PNR duomenis, kurie 
laikomi pastarojo skyriaus duomenų bazėje 
pagal 9 straipsnio 2 dalį, ir prireikus PNR 
duomenų tvarkymo rezultatus. Prašantysis 
skyrius gali prašyti galimybės susipažinti 
su absoliučiai visais – neužmaskuotais –
konkrečiais PNR duomenimis, kuriuos 
laiko kitos valstybės narės informacijos 
apie keleivius skyrius, tik išimtinėmis 
aplinkybėmis, reaguodamas į konkrečią 
grėsmę arba vykdydamas konkretų 
nusikaltimo tyrimą ar siekdamas patraukti 
baudžiamojon atsakomybėn, kai tai susiję 
su teroristiniais nusikaltimais ar sunkiais 
nusikaltimais.

Or. de

Pakeitimas 346
Tanja Fajon

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės informacijos apie 
keleivius skyrius turi teisę prireikus 
paprašyti bet kurios kitos valstybės narės 
informacijos apie keleivius skyriaus 
pateikti PNR duomenis, kurie laikomi 
pastarojo skyriaus duomenų bazėje pagal 9 
straipsnio 2 dalį, ir prireikus PNR duomenų 
tvarkymo rezultatus. Informacijos apie 
keleivius skyrius gali prašyti galimybės 
susipažinti su absoliučiai visais –

3. Valstybės narės ar valstybių narių 
grupės informacijos apie keleivius skyrius 
turi teisę prireikus paprašyti bet kurios 
kitos valstybės narės informacijos apie 
keleivius skyriaus pateikti PNR duomenis, 
kurie laikomi pastarojo skyriaus duomenų 
bazėje pagal 9 straipsnio 2 dalį, ir prireikus 
PNR duomenų tvarkymo rezultatus. 
Informacijos apie keleivius skyrius gali 
prašyti galimybės susipažinti su absoliučiai 
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neužmaskuotais – konkrečiais PNR 
duomenimis, kuriuos laiko kitos valstybės 
narės informacijos apie keleivius skyrius, 
tik išimtinėmis aplinkybėmis, reaguodamas 
į konkrečią grėsmę arba vykdydamas 
konkretų nusikaltimo tyrimą ar siekdamas 
patraukti baudžiamojon atsakomybėn, kai 
tai susiję su teroristiniais nusikaltimais ar 
sunkiais nusikaltimais.

visais – neužmaskuotais – konkrečiais PNR 
duomenimis, kuriuos laiko kitos valstybės 
narės informacijos apie keleivius skyrius, 
tik išimtinėmis aplinkybėmis, reaguodamas 
į konkrečią grėsmę arba vykdydamas 
konkretų nusikaltimo tyrimą ar siekdamas 
patraukti baudžiamojon atsakomybėn, kai 
tai susiję su teroristiniais nusikaltimais ar 
sunkiais nusikaltimais.

Or. en

Pakeitimas 347
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Tik tais atvejais, kai tai būtina siekiant 
užkirsti kelią tiesioginei ir didelei grėsmei 
visuomenės saugumui, valstybės narės 
kompetentingos institucijos gali tiesiogiai 
paprašyti bet kurios kitos valstybės narės 
informacijos apie keleivius skyriaus 
pateikti PNR duomenis, laikomus 
pastarojo duomenų bazėje pagal 9 
straipsnio 1 ir 2 dalis. Tokie prašymai yra 
susiję su konkrečių teroristinių 
nusikaltimų ar sunkių nusikaltimų tyrimu 
ar patraukimu už juos baudžiamojon 
atsakomybėn ir yra pagrįsti. Informacijos 
apie keleivius skyriai į tokius prašymus 
reaguoja prioritetine tvarka. Visais kitais 
atvejais kompetentingos institucijos 
prašymus teikia per savo valstybės narės 
informacijos apie keleivius skyrių.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 348
Sophia in 't Veld
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Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Tik tais atvejais, kai tai būtina siekiant 
užkirsti kelią tiesioginei ir didelei grėsmei 
visuomenės saugumui, valstybės narės 
kompetentingos institucijos gali tiesiogiai 
paprašyti bet kurios kitos valstybės narės 
informacijos apie keleivius skyriaus 
pateikti PNR duomenis, laikomus pastarojo 
duomenų bazėje pagal 9 straipsnio 1 ir
2 dalis. Tokie prašymai yra susiję su 
konkrečių teroristinių nusikaltimų ar 
sunkių nusikaltimų tyrimu ar patraukimu 
už juos baudžiamojon atsakomybėn ir yra 
pagrįsti. Informacijos apie keleivius skyriai 
į tokius prašymus reaguoja prioritetine 
tvarka. Visais kitais atvejais 
kompetentingos institucijos prašymus 
teikia per savo valstybės narės informacijos 
apie keleivius skyrių.

4. Tik tais atvejais, kai tai būtina siekiant 
užkirsti kelią konkrečiai, realiai ir 
tiesioginei grėsmei visuomenės saugumui, 
valstybės narės kompetentingos institucijos 
gali tiesiogiai paprašyti bet kurios kitos 
valstybės narės informacijos apie keleivius 
skyriaus pateikti PNR duomenis, laikomus 
pastarojo duomenų bazėje pagal 
9 straipsnio 1 ir 2 dalis. Tokie prašymai yra 
susiję su konkrečių teroristinių nusikaltimų 
ar sunkių nusikaltimų tyrimu ar patraukimu 
už juos baudžiamojon atsakomybėn ir yra 
pagrįsti. Informacijos apie keleivius skyriai 
į tokius prašymus reaguoja prioritetine 
tvarka. Visais kitais atvejais 
kompetentingos institucijos prašymus 
teikia per savo valstybės narės informacijos 
apie keleivius skyrių.

Or. en

Pakeitimas 349
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Tik tais atvejais, kai tai būtina siekiant 
užkirsti kelią tiesioginei ir didelei grėsmei 
visuomenės saugumui, valstybės narės 
kompetentingos institucijos gali tiesiogiai 
paprašyti bet kurios kitos valstybės narės
informacijos apie keleivius skyriaus 
pateikti PNR duomenis, laikomus pastarojo 
duomenų bazėje pagal 9 straipsnio 1 ir 2 
dalis. Tokie prašymai yra susiję su 
konkrečių teroristinių nusikaltimų ar 

4. Tik tais atvejais, kai tai būtina siekiant 
užkirsti kelią tiesioginei ir didelei grėsmei 
visuomenės saugumui, valstybės narės 
kompetentingos institucijos gali tiesiogiai 
paprašyti informacijos apie keleivius 
skyriaus pateikti PNR duomenis, laikomus 
pastarojo duomenų bazėje pagal 9 
straipsnio 1 ir 2 dalis. Tokie prašymai yra 
susiję su konkrečių teroristinių nusikaltimų 
ar sunkių nusikaltimų tyrimu ar patraukimu 
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sunkių nusikaltimų tyrimu ar patraukimu 
už juos baudžiamojon atsakomybėn ir yra 
pagrįsti. Informacijos apie keleivius skyriai
į tokius prašymus reaguoja prioritetine 
tvarka. Visais kitais atvejais 
kompetentingos institucijos prašymus 
teikia per savo valstybės narės 
informacijos apie keleivius skyrių.

už juos baudžiamojon atsakomybėn ir yra 
pagrįsti. Informacijos apie keleivius 
skyrius į tokius prašymus reaguoja 
prioritetine tvarka.

Or. de

Pakeitimas 350
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Tik tais atvejais, kai tai būtina siekiant 
užkirsti kelią tiesioginei ir didelei grėsmei 
visuomenės saugumui, valstybės narės 
kompetentingos institucijos gali tiesiogiai 
paprašyti bet kurios kitos valstybės narės 
informacijos apie keleivius skyriaus 
pateikti PNR duomenis, laikomus pastarojo 
duomenų bazėje pagal 9 straipsnio 1 ir 
2 dalis. Tokie prašymai yra susiję su 
konkrečių teroristinių nusikaltimų ar 
sunkių nusikaltimų tyrimu ar patraukimu 
už juos baudžiamojon atsakomybėn ir yra 
pagrįsti. Informacijos apie keleivius skyriai 
į tokius prašymus reaguoja prioritetine 
tvarka. Visais kitais atvejais 
kompetentingos institucijos prašymus
teikia per savo valstybės narės informacijos 
apie keleivius skyrių.

4. Tik tais atvejais, kai tai būtina siekiant 
užkirsti kelią tiesioginei ir didelei grėsmei 
visuomenės saugumui, valstybės narės 
kompetentingos institucijos gali tiesiogiai 
paprašyti bet kurios kitos valstybės narės 
informacijos apie keleivius skyriaus 
pateikti PNR duomenis, laikomus pastarojo 
duomenų bazėje pagal 9 straipsnio 1 ir 
2 dalis. Tokie prašymai yra susiję su 
konkrečių teroristinių nusikaltimų tyrimu 
ar patraukimu už juos baudžiamojon 
atsakomybėn ir yra pagrįsti. Informacijos 
apie keleivius skyriai į tokius prašymus 
reaguoja prioritetine tvarka. Visais kitais 
atvejais kompetentingos institucijos 
prašymus teikia per savo valstybės narės 
informacijos apie keleivius skyrių.

Or. en

Pakeitimas 351
Jan Philipp Albrecht
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Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Tik tais atvejais, kai tai būtina siekiant 
užkirsti kelią tiesioginei ir didelei grėsmei 
visuomenės saugumui, valstybės narės 
kompetentingos institucijos gali tiesiogiai 
paprašyti bet kurios kitos valstybės narės 
informacijos apie keleivius skyriaus 
pateikti PNR duomenis, laikomus pastarojo 
duomenų bazėje pagal 9 straipsnio 1 ir 
2 dalis. Tokie prašymai yra susiję su 
konkrečių teroristinių nusikaltimų ar 
sunkių nusikaltimų tyrimu ar patraukimu 
už juos baudžiamojon atsakomybėn ir yra 
pagrįsti. Informacijos apie keleivius skyriai 
į tokius prašymus reaguoja prioritetine 
tvarka. Visais kitais atvejais 
kompetentingos institucijos prašymus 
teikia per savo valstybės narės informacijos 
apie keleivius skyrių.

4. Tik tais atvejais, kai tai būtina siekiant 
užkirsti kelią tiesioginei ir didelei grėsmei 
visuomenės saugumui, valstybės narės 
kompetentingos institucijos gali tiesiogiai 
paprašyti bet kurios kitos valstybės narės 
informacijos apie keleivius skyriaus 
pateikti PNR duomenis, laikomus pastarojo 
duomenų bazėje pagal 9 straipsnio 1 ir 
2 dalis. Tokie prašymai yra susiję su 
konkrečių teroristinių nusikaltimų ar 
sunkių tarpvalstybinių nusikaltimų tyrimu 
ar patraukimu už juos baudžiamojon 
atsakomybėn ir yra pagrįsti. Informacijos 
apie keleivius skyriai į tokius prašymus 
reaguoja prioritetine tvarka. Visais kitais 
atvejais kompetentingos institucijos 
prašymus teikia per savo valstybės narės 
informacijos apie keleivius skyrių. 

Or. en

Pakeitimas 352
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Tik tais atvejais, kai tai būtina siekiant 
užkirsti kelią tiesioginei ir didelei grėsmei 
visuomenės saugumui, valstybės narės 
kompetentingos institucijos gali tiesiogiai 
paprašyti bet kurios kitos valstybės narės 
informacijos apie keleivius skyriaus 
pateikti PNR duomenis, laikomus pastarojo 
duomenų bazėje pagal 9 straipsnio 1 ir 
2 dalis. Tokie prašymai yra susiję su 
konkrečių teroristinių nusikaltimų ar 
sunkių nusikaltimų tyrimu ar patraukimu 

4. Tik tais atvejais, kai tai būtina siekiant 
užkirsti kelią tiesioginei ir didelei grėsmei 
visuomenės saugumui, valstybės narės 
kompetentingos institucijos gali tiesiogiai 
paprašyti bet kurios kitos valstybės narės 
informacijos apie keleivius skyriaus 
pateikti PNR duomenis, laikomus pastarojo 
duomenų bazėje pagal 9 straipsnio 1 ir 
2 dalis. Tokie prašymai yra susiję su 
konkrečių teroristinių nusikaltimų ar 
sunkių tarpvalstybinių nusikaltimų tyrimu 
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už juos baudžiamojon atsakomybėn ir yra 
pagrįsti. Informacijos apie keleivius skyriai 
į tokius prašymus reaguoja prioritetine 
tvarka. Visais kitais atvejais 
kompetentingos institucijos prašymus 
teikia per savo valstybės narės informacijos 
apie keleivius skyrių.

ar patraukimu už juos baudžiamojon 
atsakomybėn ir yra pagrįsti. Informacijos 
apie keleivius skyriai į tokius prašymus 
reaguoja prioritetine tvarka. Visais kitais 
atvejais kompetentingos institucijos 
prašymus teikia per savo valstybės narės 
informacijos apie keleivius skyrių. 

Or. en

Pakeitimas 353
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Išimtiniais atvejais, kai būtina kuo 
anksčiau susipažinti su duomenimis, kad 
būtų galima reaguoti į konkrečią ir realią
su teroristiniais nusikaltimais ar sunkiais 
nusikaltimais susijusią grėsmę, valstybės 
narės informacijos apie keleivius skyrius 
turi teisę bet kuriuo metu paprašyti kitos 
valstybės narės informacijos apie 
keleivius skyriaus pateikti skrydžių į 
pastarosios teritoriją arba iš jos PNR 
duomenis.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 354
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Išimtiniais atvejais, kai būtina kuo 
anksčiau susipažinti su duomenimis, kad 
būtų galima reaguoti į konkrečią ir realią
su teroristiniais nusikaltimais ar sunkiais 

5. Išimtiniais atvejais, kai būtina kuo 
anksčiau susipažinti su duomenimis, kad 
būtų galima reaguoti į konkrečią, realią ir 
tiesioginę su teroristiniais nusikaltimais ar 
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nusikaltimais susijusią grėsmę, valstybės 
narės informacijos apie keleivius skyrius 
turi teisę bet kuriuo metu paprašyti kitos 
valstybės narės informacijos apie keleivius 
skyriaus pateikti skrydžių į pastarosios 
teritoriją arba iš jos PNR duomenis.

sunkiais nusikaltimais susijusią grėsmę, 
valstybės narės informacijos apie keleivius 
skyrius turi teisę bet kuriuo metu paprašyti 
kitos valstybės narės informacijos apie 
keleivius skyriaus pateikti skrydžių į 
pastarosios teritoriją arba iš jos PNR 
duomenis.

Or. en

Pakeitimas 355
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Išimtiniais atvejais, kai būtina kuo 
anksčiau susipažinti su duomenimis, kad 
būtų galima reaguoti į konkrečią ir realią su 
teroristiniais nusikaltimais ar sunkiais 
nusikaltimais susijusią grėsmę, valstybės 
narės informacijos apie keleivius skyrius 
turi teisę bet kuriuo metu paprašyti kitos 
valstybės narės informacijos apie keleivius 
skyriaus pateikti skrydžių į pastarosios 
teritoriją arba iš jos PNR duomenis.

5. Išimtiniais atvejais, kai būtina kuo 
anksčiau susipažinti su duomenimis, kad 
būtų galima reaguoti į konkrečią ir realią su 
teroristiniais nusikaltimais susijusią 
grėsmę, valstybės narės informacijos apie 
keleivius skyrius turi teisę bet kuriuo metu 
paprašyti kitos valstybės narės 
informacijos apie keleivius skyriaus 
pateikti skrydžių į pastarosios teritoriją 
arba iš jos PNR duomenis.

Or. en

Pakeitimas 356
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Išimtiniais atvejais, kai būtina kuo 
anksčiau susipažinti su duomenimis, kad 
būtų galima reaguoti į konkrečią ir realią su 
teroristiniais nusikaltimais ar sunkiais 

5. Išimtiniais atvejais, kai būtina kuo 
anksčiau susipažinti su duomenimis, kad 
būtų galima reaguoti į konkrečią ir realią su 
teroristiniais nusikaltimais ar sunkiais 
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nusikaltimais susijusią grėsmę, valstybės 
narės informacijos apie keleivius skyrius 
turi teisę bet kuriuo metu paprašyti kitos 
valstybės narės informacijos apie keleivius 
skyriaus pateikti skrydžių į pastarosios 
teritoriją arba iš jos PNR duomenis. 

tarpvalstybiniais nusikaltimais susijusią 
grėsmę, valstybės narės informacijos apie 
keleivius skyrius turi teisę bet kuriuo metu 
paprašyti kitos valstybės narės 
informacijos apie keleivius skyriaus 
pateikti skrydžių į pastarosios teritoriją 
arba iš jos PNR duomenis. Tokie prašymai 
griežtai skirti tik gauti duomenims, kurių 
reikia konkrečiu teroristinių nusikaltimų 
arba sunkių tarpvalstybinių nusikaltimų 
prevencijos, nustatymo, tyrimo arba 
patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn atveju, ir yra pagrindžiami 
raštu.

Or. en

Pakeitimas 357
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Išimtiniais atvejais, kai būtina kuo 
anksčiau susipažinti su duomenimis, kad 
būtų galima reaguoti į konkrečią ir realią su 
teroristiniais nusikaltimais ar sunkiais 
nusikaltimais susijusią grėsmę, valstybės 
narės informacijos apie keleivius skyrius 
turi teisę bet kuriuo metu paprašyti kitos 
valstybės narės informacijos apie keleivius 
skyriaus pateikti skrydžių į pastarosios 
teritoriją arba iš jos PNR duomenis.

5. Išimtiniais atvejais, kai būtina kuo 
anksčiau susipažinti su duomenimis, kad 
būtų galima reaguoti į konkrečią ir realią su 
teroristiniais nusikaltimais ar sunkiais 
tarpvalstybiniais nusikaltimais susijusią 
grėsmę, valstybės narės informacijos apie 
keleivius skyrius turi teisę bet kuriuo metu 
paprašyti kitos valstybės narės 
informacijos apie keleivius skyriaus 
pateikti skrydžių į pastarosios teritoriją 
arba iš jos PNR duomenis. Tokie prašymai 
griežtai skirti tik gauti duomenims, kurių 
reikia konkrečiu teroristinių nusikaltimų 
arba sunkių tarpvalstybinių nusikaltimų 
prevencijos, nustatymo, tyrimo arba 
patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn atveju, ir yra pagrindžiami 
raštu. 

Or. en
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Pakeitimas 358
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Keičiantis informacija pagal šį straipsnį 
galima naudotis esamais tarptautinio 
bendradarbiavimo teisėsaugos srityje 
kanalais. Prašyme ir keičiantis informacija 
vartojama kalba yra naudojamame kanale 
vartojama kalba. Valstybės narės, 
teikdamos pranešimus pagal 3 straipsnio 3 
dalį, taip pat pateikia Komisijai informaciją 
apie asmenis ryšiams, į kuriuos galima 
kreiptis skubiais atvejais. Komisija apie 
gautus pranešimus praneša valstybėms 
narėms.

6. Keičiantis informacija pagal šį straipsnį 
galima naudotis esamais tarptautinio 
bendradarbiavimo teisėsaugos srityje 
kanalais. Prašyme ir keičiantis informacija 
vartojama kalba yra naudojamame kanale 
vartojama kalba. Valstybės narės, 
teikdamos pranešimus pagal 3 straipsnio 3 
dalį, taip pat pateikia Komisijai informaciją 
apie asmenis ryšiams, į kuriuos galima 
kreiptis skubiais atvejais. Komisija apie 
gautus pranešimus praneša informacijos 
apie keleivius skyriui.

Or. de

Pakeitimas 359
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Keičiantis informacija pagal šį straipsnį 
galima naudotis esamais tarptautinio 
bendradarbiavimo teisėsaugos srityje 
kanalais. Prašyme ir keičiantis informacija 
vartojama kalba yra naudojamame kanale 
vartojama kalba. Valstybės narės, 
teikdamos pranešimus pagal 3 straipsnio 3 
dalį, taip pat pateikia Komisijai informaciją 
apie asmenis ryšiams, į kuriuos galima 
kreiptis skubiais atvejais. Komisija apie 
gautus pranešimus praneša valstybėms 
narėms.

6. Keičiantis informacija pagal šį straipsnį 
galima naudotis esamais europinio ir
tarptautinio bendradarbiavimo teisėsaugos 
srityje kanalais, visų pirma Europolu arba 
nacionaliniais padaliniais, kaip nurodyta 
2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimo 
2009/371/TVR 8 straipsnyje. Prašyme ir 
keičiantis informacija vartojama kalba yra 
naudojamame kanale vartojama kalba. 
Valstybės narės, teikdamos pranešimus 
pagal 3 straipsnio 3 dalį, taip pat pateikia 
Komisijai informaciją apie asmenis 
ryšiams, į kuriuos galima kreiptis skubiais 
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atvejais. Komisija apie gautus pranešimus 
praneša valstybėms narėms. 

Or. en

Pakeitimas 360
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Keičiantis informacija pagal šį straipsnį 
galima naudotis esamais tarptautinio 
bendradarbiavimo teisėsaugos srityje 
kanalais. Prašyme ir keičiantis informacija 
vartojama kalba yra naudojamame kanale 
vartojama kalba. Valstybės narės, 
teikdamos pranešimus pagal 3 straipsnio 3 
dalį, taip pat pateikia Komisijai informaciją 
apie asmenis ryšiams, į kuriuos galima 
kreiptis skubiais atvejais. Komisija apie 
gautus pranešimus praneša valstybėms 
narėms.

6. Keičiantis informacija pagal šį straipsnį 
galima naudotis esamais europinio ir
tarptautinio bendradarbiavimo teisėsaugos 
srityje kanalais, visų pirma Europolu arba 
nacionaliniais padaliniais, kaip nurodyta 
2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimo 
2009/371/TVR 8 straipsnyje. Prašyme ir 
keičiantis informacija vartojama kalba yra 
naudojamame kanale vartojama kalba. 
Valstybės narės, teikdamos pranešimus 
pagal 3 straipsnio 3 dalį, taip pat pateikia 
Komisijai informaciją apie asmenis 
ryšiams, į kuriuos galima kreiptis skubiais 
atvejais. Komisija apie gautus pranešimus 
praneša valstybėms narėms. 

Or. en

Pakeitimas 361
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 straipsnis Išbraukta.
Duomenų perdavimas trečiosioms šalims 
Valstybė narė gali perduoti PNR 
duomenis ir PNR duomenų tvarkymo 
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rezultatus trečiajai šaliai, tik atskirai 
įvertindama kiekvieną konkretų atvejį ir 
jei:
a) laikomasi Tarybos pamatinio 
sprendimo 2008/977/TVR 13 straipsnyje 
nustatytų sąlygų;
b) perdavimas būtinas šios direktyvos 
tikslais, nustatytais 1 straipsnio 2 dalyje; 
ir 
c) trečioji šalis sutinka perduoti duomenis 
kitai trečiajai šaliai tik, kai tai būtina šios 
direktyvos 1 straipsnio 2 dalyje 
numatytiems tikslams, ir tik valstybei 
narei aiškiai sutikus.

Or. en

Pakeitimas 362
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė gali perduoti PNR duomenis 
ir PNR duomenų tvarkymo rezultatus 
trečiajai šaliai, tik atskirai įvertindama 
kiekvieną konkretų atvejį ir jei:

Informacijos apie keleivius skyrius ir 
valstybė narė gali perduoti PNR duomenis 
ir PNR duomenų tvarkymo rezultatus 
trečiajai šaliai, tik atskirai įvertindama 
kiekvieną konkretų atvejį ir jei:

Or. de

Pakeitimas 363
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė gali perduoti PNR duomenis Valstybė narė gali perduoti PNR duomenis 
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ir PNR duomenų tvarkymo rezultatus 
trečiajai šaliai, tik atskirai įvertindama 
kiekvieną konkretų atvejį ir jei:

ir PNR duomenų tvarkymo rezultatus 
trečiajai šaliai tik remdamasi Sąjungos ir 
šios trečiosios šalies tarptautiniu 
susitarimu, tik atskirai įvertindama 
kiekvieną konkretų atvejį ir jei: 

Or. en

Pakeitimas 364
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė gali perduoti PNR duomenis 
ir PNR duomenų tvarkymo rezultatus 
trečiajai šaliai, tik atskirai įvertindama 
kiekvieną konkretų atvejį ir jei:

Valstybė narė gali perduoti PNR duomenis 
ir PNR duomenų tvarkymo rezultatus 
trečiajai šaliai, tik atskirai įvertindama 
kiekvieną konkretų atvejį ir tik tada, kai tai 
aiškiai leidžiama pagal privalomą 
tarptautinį Sąjungos ir šios trečiosios 
šalies susitarimą, ir jei: 

Or. en

Pakeitimas 365
Ágnes Hankiss

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė gali perduoti PNR duomenis 
ir PNR duomenų tvarkymo rezultatus 
trečiajai šaliai, tik atskirai įvertindama 
kiekvieną konkretų atvejį ir jei:

Valstybė narė gali perduoti PNR duomenis 
ir PNR duomenų tvarkymo rezultatus 
trečiajai šaliai, tik atskirai įvertindama 
kiekvieną konkretų atvejį, atsižvelgiant į 
garantijas, ir jei: 

Or. hu
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Pakeitimas 366
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) laikomasi Tarybos pamatinio sprendimo 
2008/977/TVR 13 straipsnyje nustatytų 
sąlygų;

a) laikomasi sąlygų, nustatytų Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
xx/xx/201x dėl fizinių asmenų apsaugos 
kompetentingoms institucijoms tvarkant 
asmens duomenis nusikalstamų veikų 
prevencijos, tyrimo, nustatymo ar 
traukimo baudžiamojon atsakomybėn už 
jas arba baudžiamųjų sankcijų vykdymo 
tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų 
judėjimo, Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje, Europos Tarybos 
konvencijoje Nr. 108 dėl asmenų 
apsaugos ryšium su asmens duomenų 
automatizuotu tvarkymu ir Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencijoje;

Or. en

Pagrindimas

Direktyva dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens 
duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ar traukimo baudžiamojon 
atsakomybėn už jas arba baudžiamųjų sankcijų vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų 
judėjimo turėtų būti priimta prieš priimant ES PNR direktyvą.

Pakeitimas 367
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) perdavimas būtinas šios direktyvos 
tikslais, nustatytais 1 straipsnio 2 dalyje; ir 

b) perdavimas yra būtinas ir tinkamas 
teroristinių nusikaltimų ir sunkių 
tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos, 
tyrimo, nustatymo ar traukimo už juos 
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baudžiamojon atsakomybėn atveju; ir 

Or. en

Pakeitimas 368
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) perdavimo atveju iš anksto gaunamas 
teismo leidimas; 

Or. en

Pakeitimas 369
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) trečioji šalis sutinka perduoti duomenis 
kitai trečiajai šaliai tik, kai tai būtina šios 
direktyvos 1 straipsnio 2 dalyje 
numatytiems tikslams, ir tik valstybei 
narei aiškiai sutikus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 370
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) trečioji šalis sutinka perduoti duomenis c) PNR duomenis gaunanti trečioji šalis 
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kitai trečiajai šaliai tik, kai tai būtina šios 
direktyvos 1 straipsnio 2 dalyje 
numatytiems tikslams, ir tik valstybei 
narei aiškiai sutikus.

įsipareigoja gautų duomenų neperduoti 
jokiai kitai trečiajai šaliai.

Or. de

Pagrindimas

Neaišku, kodėl reikia suteikti galimybę vienai trečiajai šaliai perduoti duomenis kitai trečiajai 
šaliai. Prireikus bet kuri trečioji šalis pati tiesiogiai gali kreiptis į informacijos apie keleivius 
skyrių.

Pakeitimas 371
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) trečioji šalis sutinka perduoti duomenis 
kitai trečiajai šaliai tik, kai tai būtina šios 
direktyvos 1 straipsnio 2 dalyje 
numatytiems tikslams, ir tik valstybei narei 
aiškiai sutikus. 

c) trečioji šalis užtikrina, kad naudos
duomenis tik, kai tai būtina direktyvos 
1 straipsnio 2 dalyje numatytiems tikslams. 
Šiai trečiajai šaliai draudžiama perduoti 
duomenis kitai trečiajai šaliai.

Or. en

Pakeitimas 372
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) trečioji šalis sutinka perduoti duomenis 
kitai trečiajai šaliai tik, kai tai būtina šios 
direktyvos 1 straipsnio 2 dalyje 
numatytiems tikslams, ir tik valstybei narei 
aiškiai sutikus. 

c) trečioji šalis užtikrina, kad naudos
duomenis tik, kai tai būtina direktyvos 
1 straipsnio 2 dalyje numatytiems tikslams 
ir ištrins duomenis, kai tik nebebus būtina 
juos saugoti. Trečiajai šaliai draudžiama 
perduoti duomenis kitai trečiajai šaliai.
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Or. en

Pakeitimas 373
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) trečioji šalis sutinka perduoti duomenis
kitai trečiajai šaliai tik, kai tai būtina šios 
direktyvos 1 straipsnio 2 dalyje 
numatytiems tikslams, ir tik valstybei 
narei aiškiai sutikus.

c) trečioji šalis sutinka neperduoti
duomenų kitai trečiajai šaliai. 

Or. en

Pakeitimas 374
Ágnes Hankiss

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) trečioji šalis sutinka perduoti duomenis 
kitai trečiajai šaliai tik, kai tai būtina šios 
direktyvos 1 straipsnio 2 dalyje 
numatytiems tikslams, ir tik valstybei narei 
aiškiai sutikus.

c) trečioji šalis sutinka perduoti duomenis 
kitai trečiajai šaliai tik, kai tai būtina šios 
direktyvos 1 straipsnio 2 dalyje 
numatytiems tikslams, ir tik valstybei narei 
aiškiai sutikus ir kartu laikantis Tarybos 
pamatinio sprendimo 2008/977/TVR 13 
straipsnio sąlygų, susijusių su trečiąja 
šalimi. 

Or. hu

Pakeitimas 375
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio pirmos pastraipos c a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) trečioji šalis, per daug nedelsdama ir 
be pernelyg didelių išlaidų, suteikia 
Sąjungos piliečiams tokias pačias teises 
susipažinti su PNR duomenimis, juos 
ištaisyti, ištrinti ir gauti su tuo susijusią 
kompensaciją, kokios yra taikomos 
Sąjungoje; 

Or. en

Pakeitimas 376
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) trečioji šalis, per daug nedelsdama ir 
be pernelyg didelių išlaidų, suteikia 
Sąjungos piliečiams tokio paties lygio 
asmens duomenų apsaugą bei tokias 
pačias teises susipažinti su PNR 
duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti ir gauti 
su tuo susijusią kompensaciją, kokios yra 
taikomos Sąjungoje; 

Or. en

Pakeitimas 377
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio pirmos pastraipos c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) trečioji šalis užtikrina tinkamą ir 
palyginamą PNR duomenų apsaugos lygį; 



AM\897635LT.doc 107/171 PE486.159v01-00

LT

Or. en

Pakeitimas 378
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio pirmos pastraipos c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) mutatis mutandis įvykdytos visos 
7 straipsnyje išdėstytos sąlygos. 

Or. en

Pakeitimas 379
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsnis Išbraukta.
Duomenų saugojimo laikotarpis 

1. Valstybės narės užtikrina, kad PNR 
duomenys, kuriuos oro vežėjai perdavė 
informacijos apie keleivius skyriui, būtų 
saugomi informacijos apie keleivius 
skyriaus duomenų bazėje 30 dienų nuo 
tada, kai jie perduoti pirmosios valstybės 
narės, į kurios teritoriją arba iš kurios 
teritorijos vykdomas tarptautinis skrydis, 
informacijos apie keleivius skyriui.
2. Pasibaigus 1 dalyje nurodytam 30 
dienų laikotarpiui nuo PNR duomenų 
perdavimo informacijos apie keleivius 
skyriui, informacijos apie keleivius 
skyrius duomenis saugo dar penkerius 
metus. Per šį laikotarpį visi duomenų 
elementai, pagal kuriuos būtų galima 
nustatyti keleivį, su kuriuo susiję PNR 
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duomenys, užmaskuojami. Tokie 
anonimizuoti PNR duomenys prieinami 
tik ribotam informacijos apie keleivius 
skyriaus darbuotojų, konkrečiai įgaliotų 
vykdyti PNR duomenų analizę ir kurti 
vertinimo kriterijus pagal 4 straipsnio 2 
dalies d punktą, skaičiui. Susipažinti su 
absoliučiai visais PNR duomenimis 
galima tik gavus informacijos apie 
keleivius skyriaus vadovo leidimą 4 
straipsnio 2 dalies c punkto tikslais ir 
tada, kai būtų galima pagrįstai manyti, 
kad to reikia siekiant atlikti tyrimą ir 
reaguojant į konkrečią ir realią grėsmę ar 
pavojų arba vykdant konkretaus 
nusikaltimo tyrimą ar siekiant patraukti 
baudžiamojon atsakomybėn.
Šioje direktyvoje duomenų elementai,
pagal kuriuos būtų galima nustatyti 
keleivį, su kuriuo susiję PNR duomenys, 
ir kuriuos reikėtų išfiltruoti ir užmaskuoti, 
yra:
– vardas (-ai) ir pavardė (-ės), įskaitant 
PNR duomenyse užfiksuotus kitų keleivių 
vardus ir pavardes ir PNR duomenyse 
užfiksuotą kartu keliaujančių keleivių 
skaičių;
– adresas ir kontaktinė informacija;
– bendros pastabos, kuriose yra bet kokios 
informacijos, pagal kurią būtų galima 
nustatyti keleivį, su kuriuo susiję PNR 
duomenys; ir 
– bet kokia surinkta išankstinė 
informacija apie keleivius.
3. Valstybės narės užtikrina, kad PNR 
duomenys būtų ištrinti pasibaigus 2 dalyje 
nurodytam laikotarpiui. Šia pareiga 
nedaroma įtakos atvejams, kai konkretūs 
PNR duomenys perduoti kompetentingai 
institucijai ir yra naudojami vykdant
konkretaus nusikaltimo tyrimus ar 
patraukiant baudžiamojon atsakomybėn –
tokiu atveju tokių duomenų saugojimas, 
kurį vykdo kompetentinga institucija, 
reguliuojamas pagal valstybės narės 
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nacionalinę teisę.
4. Pagal 4 straipsnio 2 dalies a ir b 
punktus gautą paieškos rezultatą 
informacijos apie keleivius skyrius laiko 
tik tiek, kiek reikia, kad kompetentingoms 
institucijoms praneštų apie gautą 
teigiamą rezultatą. Kai automatinės 
paieškos operacijos rezultatas, jį atskirai 
patikrinus neautomatizuotu būdu, yra 
neigiamas, jis vis tiek saugomas, kad 
ateityje būtų išvengta klaidingų teigiamų 
rezultatų, ne ilgiau kaip trejus metus, 
nebent pasibaigus tiems penkeriems 
metams pagrindiniai duomenys dar 
neištrinti atsižvelgiant į 3 dalies nuostatas 
– tokiu atveju įrašas laikomas tol, kol 
ištrinami pagrindiniai duomenys.

Or. en

Pakeitimas 380
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad PNR 
duomenys, kuriuos oro vežėjai perdavė 
informacijos apie keleivius skyriui, būtų 
saugomi informacijos apie keleivius 
skyriaus duomenų bazėje 30 dienų nuo 
tada, kai jie perduoti pirmosios valstybės 
narės, į kurios teritoriją arba iš kurios 
teritorijos vykdomas tarptautinis skrydis, 
informacijos apie keleivius skyriui.

1. Informacijos apie keleivius skyrius
užtikrina, kad PNR duomenys, kuriuos jam 
perdavė oro vežėjai, būtų saugomi jo
duomenų bazėje 30 dienų nuo perdavimo.

Or. de

Pakeitimas 381
Véronique Mathieu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad PNR 
duomenys, kuriuos oro vežėjai perdavė 
informacijos apie keleivius skyriui, būtų 
saugomi informacijos apie keleivius 
skyriaus duomenų bazėje 30 dienų nuo 
tada, kai jie perduoti pirmosios valstybės 
narės, į kurios teritoriją arba iš kurios 
teritorijos vykdomas tarptautinis skrydis, 
informacijos apie keleivius skyriui.

1. Valstybės narės užtikrina, kad PNR 
duomenys, kuriuos oro vežėjai perdavė 
informacijos apie keleivius skyriui, būtų 
saugomi informacijos apie keleivius 
skyriaus duomenų bazėje vienus metus nuo 
tada, kai jie perduoti pirmosios valstybės 
narės, į kurios teritoriją arba iš kurios 
teritorijos vykdomas skrydis Sąjungos 
viduje ar už jos ribų, informacijos apie 
keleivius skyriui.

Or. fr

Pagrindimas

Dėl pernelyg trumpo duomenų saugomo laikotarpio būtų labai trukdomas darbas, ypač 
skubiais atvejais, kai trūksta laiko atlikti išaiškinimo procedūras. Be to, tyrėjams būtų 
trukdoma naudotis duomenimis svarbiais tyrimo etapais. Pradėję tyrimą tyrėjai dar ne visada 
turi pakankamai informacijos, kad žinotų, kokių duomenų jiems reikės.

Pakeitimas 382
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad PNR 
duomenys, kuriuos oro vežėjai perdavė 
informacijos apie keleivius skyriui, būtų 
saugomi informacijos apie keleivius 
skyriaus duomenų bazėje 30 dienų nuo 
tada, kai jie perduoti pirmosios valstybės 
narės, į kurios teritoriją arba iš kurios 
teritorijos vykdomas tarptautinis skrydis, 
informacijos apie keleivius skyriui.

1. Valstybės narės užtikrina, kad PNR 
duomenys, kuriuos oro vežėjai perdavė 
informacijos apie keleivius skyriui, būtų 
saugomi informacijos apie keleivius 
skyriaus duomenų bazėje 3 dienas nuo 
tada, kai jie perduoti pirmosios valstybės 
narės, į kurios teritoriją arba iš kurios 
teritorijos vykdomas tarptautinis skrydis, 
informacijos apie keleivius skyriui.

Or. en
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Pakeitimas 383
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasibaigus 1 dalyje nurodytam 30 dienų 
laikotarpiui nuo PNR duomenų 
perdavimo informacijos apie keleivius 
skyriui, informacijos apie keleivius 
skyrius duomenis saugo dar penkerius 
metus. Per šį laikotarpį visi duomenų 
elementai, pagal kuriuos būtų galima 
nustatyti keleivį, su kuriuo susiję PNR 
duomenys, užmaskuojami. Tokie 
anonimizuoti PNR duomenys prieinami 
tik ribotam informacijos apie keleivius 
skyriaus darbuotojų, konkrečiai įgaliotų 
vykdyti PNR duomenų analizę ir kurti 
vertinimo kriterijus pagal 4 straipsnio 2 
dalies d punktą, skaičiui. Susipažinti su 
absoliučiai visais PNR duomenimis 
galima tik gavus informacijos apie 
keleivius skyriaus vadovo leidimą 4 
straipsnio 2 dalies c punkto tikslais ir 
tada, kai būtų galima pagrįstai manyti, 
kad to reikia siekiant atlikti tyrimą ir 
reaguojant į konkrečią ir realią grėsmę ar 
pavojų arba vykdant konkretaus 
nusikaltimo tyrimą ar siekiant patraukti 
baudžiamojon atsakomybėn.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasibaigus 1 dalyje nurodytam 30 dienų 
laikotarpiui nuo PNR duomenų 
perdavimo informacijos apie keleivius 
skyriui, informacijos apie keleivius 
skyrius duomenis saugo dar penkerius 
metus. Per šį laikotarpį visi duomenų 
elementai, pagal kuriuos būtų galima 
nustatyti keleivį, su kuriuo susiję PNR 
duomenys, užmaskuojami. Tokie 
anonimizuoti PNR duomenys prieinami 
tik ribotam informacijos apie keleivius 
skyriaus darbuotojų, konkrečiai įgaliotų 
vykdyti PNR duomenų analizę ir kurti 
vertinimo kriterijus pagal 4 straipsnio 2 
dalies d punktą, skaičiui. Susipažinti su 
absoliučiai visais PNR duomenimis 
galima tik gavus informacijos apie 
keleivius skyriaus vadovo leidimą 4 
straipsnio 2 dalies c punkto tikslais ir 
tada, kai būtų galima pagrįstai manyti, 
kad to reikia siekiant atlikti tyrimą ir 
reaguojant į konkrečią ir realią grėsmę ar 
pavojų arba vykdant konkretaus 
nusikaltimo tyrimą ar siekiant patraukti 
baudžiamojon atsakomybėn.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 385
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasibaigus 1 dalyje nurodytam 30 dienų 
laikotarpiui nuo PNR duomenų perdavimo 
informacijos apie keleivius skyriui, 
informacijos apie keleivius skyrius 
duomenis saugo dar penkerius metus. Per 
šį laikotarpį visi duomenų elementai, pagal 
kuriuos būtų galima nustatyti keleivį, su 
kuriuo susiję PNR duomenys, 
užmaskuojami. Tokie anonimizuoti PNR 
duomenys prieinami tik ribotam 
informacijos apie keleivius skyriaus 
darbuotojų, konkrečiai įgaliotų vykdyti 
PNR duomenų analizę ir kurti vertinimo 
kriterijus pagal 4 straipsnio 2 dalies 
d punktą, skaičiui. Susipažinti su 
absoliučiai visais PNR duomenimis galima 
tik gavus informacijos apie keleivius 
skyriaus vadovo leidimą 4 straipsnio 2 
dalies c punkto tikslais ir tada, kai būtų 
galima pagrįstai manyti, kad to reikia 
siekiant atlikti tyrimą ir reaguojant į 
konkrečią ir realią grėsmę ar pavojų arba 
vykdant konkretaus nusikaltimo tyrimą ar 
siekiant patraukti baudžiamojon 
atsakomybėn. 

Pasibaigus 1 dalyje nurodytam 30 dienų 
laikotarpiui nuo PNR duomenų perdavimo 
informacijos apie keleivius skyriui, 
informacijos apie keleivius skyrius 
duomenis saugo dar tris mėnesius, po 
kurių jie bus visiškai ištrinti. Per šį 
laikotarpį visi duomenų elementai, pagal 
kuriuos būtų galima nustatyti keleivį, su 
kuriuo susiję PNR duomenys, 
užmaskuojami. Tokie nuasmeninti PNR 
duomenys prieinami tik ribotam 
informacijos apie keleivius skyriaus 
vadovaujančios grandies darbuotojų, 
konkrečiai įgaliotų vykdyti PNR duomenų 
analizę, skaičiui. Susipažinti su absoliučiai 
visais PNR duomenimis galima tik gavus 
informacijos apie keleivius skyriaus 
vadovo leidimą 4 straipsnio 2 dalies 
c punkto tikslais ir tada, kai to reikia 
siekiant atlikti tyrimą, reaguojant į 
konkrečią, realią ir tiesioginę grėsmę ar
vykdant konkretaus nusikaltimo tyrimą ar 
siekiant patraukti baudžiamojon 
atsakomybėn. 

Or. en

Pakeitimas 386
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasibaigus 1 dalyje nurodytam 30 dienų 
laikotarpiui nuo PNR duomenų perdavimo 
informacijos apie keleivius skyriui, 
informacijos apie keleivius skyrius 
duomenis saugo dar penkerius metus. Per 
šį laikotarpį visi duomenų elementai, pagal 

Pasibaigus 1 dalyje nurodytam 30 dienų 
laikotarpiui nuo PNR duomenų perdavimo 
informacijos apie keleivius skyriui, 
informacijos apie keleivius skyrius 
duomenis saugo dar trejus metus. Per šį 
laikotarpį visi duomenų elementai, pagal 
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kuriuos būtų galima nustatyti keleivį, su 
kuriuo susiję PNR duomenys, 
užmaskuojami. Tokie anonimizuoti PNR 
duomenys prieinami tik ribotam 
informacijos apie keleivius skyriaus 
darbuotojų, konkrečiai įgaliotų vykdyti 
PNR duomenų analizę ir kurti vertinimo 
kriterijus pagal 4 straipsnio 2 dalies 
d punktą, skaičiui. Susipažinti su 
absoliučiai visais PNR duomenimis galima 
tik gavus informacijos apie keleivius 
skyriaus vadovo leidimą 4 straipsnio 2 
dalies c punkto tikslais ir tada, kai būtų 
galima pagrįstai manyti, kad to reikia 
siekiant atlikti tyrimą ir reaguojant į 
konkrečią ir realią grėsmę ar pavojų arba 
vykdant konkretaus nusikaltimo tyrimą ar 
siekiant patraukti baudžiamojon 
atsakomybėn.

kuriuos būtų galima nustatyti keleivį, su 
kuriuo susiję PNR duomenys, 
užmaskuojami. Tokie anonimizuoti PNR 
duomenys prieinami tik ribotam 
informacijos apie keleivius skyriaus 
darbuotojų, konkrečiai įgaliotų vykdyti 
PNR duomenų analizę ir kurti vertinimo 
kriterijus pagal 4 straipsnio 2 dalies 
d punktą, skaičiui. Susipažinti su 
absoliučiai visais PNR duomenimis galima 
tik gavus informacijos apie keleivius 
skyriaus vadovo leidimą 4 straipsnio 
2 dalies c punkto tikslais ir tada, kai būtų 
galima pagrįstai manyti, kad to reikia 
siekiant atlikti tyrimą ir reaguojant į 
konkrečią ir realią grėsmę ar pavojų arba 
vykdant konkretaus nusikaltimo tyrimą ar 
siekiant patraukti baudžiamojon 
atsakomybėn.

Or. en

Pakeitimas 387
Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasibaigus 1 dalyje nurodytam 30 dienų
laikotarpiui nuo PNR duomenų perdavimo 
informacijos apie keleivius skyriui, 
informacijos apie keleivius skyrius 
duomenis saugo dar penkerius metus. Per 
šį laikotarpį visi duomenų elementai, pagal 
kuriuos būtų galima nustatyti keleivį, su 
kuriuo susiję PNR duomenys, 
užmaskuojami. Tokie anonimizuoti PNR 
duomenys prieinami tik ribotam 
informacijos apie keleivius skyriaus 
darbuotojų, konkrečiai įgaliotų vykdyti 
PNR duomenų analizę ir kurti vertinimo 
kriterijus pagal 4 straipsnio 2 dalies d 
punktą, skaičiui. Susipažinti su absoliučiai 

Pasibaigus 1 dalyje nurodytam vienų metų
laikotarpiui nuo PNR duomenų perdavimo 
informacijos apie keleivius skyriui, 
informacijos apie keleivius skyrius 
duomenis saugo dar penkerius metus. Per 
šį laikotarpį visi duomenų elementai, pagal 
kuriuos būtų galima nustatyti keleivį, su 
kuriuo susiję PNR duomenys, 
anonimizuojami. Tokie anonimizuoti PNR
duomenys prieinami tik ribotam 
informacijos apie keleivius skyriaus 
darbuotojų, konkrečiai įgaliotų vykdyti 
PNR duomenų analizę ir kurti vertinimo 
kriterijus pagal 4 straipsnio 2 dalies d 
punktą, skaičiui. Susipažinti su absoliučiai 
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visais PNR duomenimis galima tik gavus 
informacijos apie keleivius skyriaus 
vadovo leidimą 4 straipsnio 2 dalies c 
punkto tikslais ir tada, kai būtų galima 
pagrįstai manyti, kad to reikia siekiant 
atlikti tyrimą ir reaguojant į konkrečią ir 
realią grėsmę ar pavojų arba vykdant 
konkretaus nusikaltimo tyrimą ar siekiant 
patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

visais PNR duomenimis galima tik gavus
riboto skaičiaus informacijos apie 
keleivius skyriaus konkrečiai nustatytų 
vadovų ir aukšto rango pareigūnų leidimą
4 straipsnio 2 dalies c punkto tikslais ir 
tada, kai būtų galima pagrįstai manyti, kad 
to reikia siekiant atlikti tyrimą ir reaguojant 
į konkrečią ir realią grėsmę ar pavojų arba 
vykdant konkretaus nusikaltimo tyrimą ar 
siekiant patraukti baudžiamojon 
atsakomybėn.

Or. fr

Pagrindimas

Reikia dar kartą patikslinti, kad terminas „maskavimas“ pakeistas terminu 
„anonimizavimas“ siekiant išvengti painiavos. Be to, siekiant užtikrinti, kad informacijos apie 
keleivius skyriai veiktų nuolat (7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą), reikia suteikti 
galimybę naudotis visais PNR duomenimis ir keletui kitų asmenų, jeigu vienintelis skyriuje už 
tai atsakingas asmuo to padaryti negalėtų (dėl ligos, išvykos ir kt.).

Pakeitimas 388
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasibaigus 1 dalyje nurodytam 30 dienų 
laikotarpiui nuo PNR duomenų perdavimo 
informacijos apie keleivius skyriui, 
informacijos apie keleivius skyrius 
duomenis saugo dar penkerius metus. Per 
šį laikotarpį visi duomenų elementai, pagal 
kuriuos būtų galima nustatyti keleivį, su 
kuriuo susiję PNR duomenys, 
užmaskuojami. Tokie anonimizuoti PNR 
duomenys prieinami tik ribotam 
informacijos apie keleivius skyriaus 
darbuotojų, konkrečiai įgaliotų vykdyti 
PNR duomenų analizę ir kurti vertinimo 
kriterijus pagal 4 straipsnio 2 dalies 
d punktą, skaičiui. Susipažinti su 
absoliučiai visais PNR duomenimis galima 

Pasibaigus 1 dalyje nurodytam trijų dienų 
laikotarpiui nuo PNR duomenų perdavimo 
informacijos apie keleivius skyriui, 
informacijos apie keleivius skyrius 
duomenis saugo tik tada, kai būtų galima 
pagrįstai manyti, kad to reikia siekiant 
atlikti tyrimą ir reaguojant į konkrečią ir 
realią grėsmę ar pavojų arba vykdant 
konkretaus nusikaltimo tyrimą ar siekiant 
patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Per 
šį laikotarpį, kuris neturi viršyti laiko, 
reikalingo atlikti tokį tyrimą, visi 
duomenų elementai, pagal kuriuos būtų 
galima nustatyti keleivį, su kuriuo susiję 
PNR duomenys, užmaskuojami. Tokie 
anonimizuoti PNR duomenys prieinami tik 
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tik gavus informacijos apie keleivius 
skyriaus vadovo leidimą 4 straipsnio 2 
dalies c punkto tikslais ir tada, kai būtų 
galima pagrįstai manyti, kad to reikia 
siekiant atlikti tyrimą ir reaguojant į 
konkrečią ir realią grėsmę ar pavojų arba 
vykdant konkretaus nusikaltimo tyrimą ar 
siekiant patraukti baudžiamojon 
atsakomybėn.

ribotam informacijos apie keleivius 
skyriaus darbuotojų, konkrečiai įgaliotų 
vykdyti PNR duomenų analizę. Susipažinti 
su absoliučiai visais PNR duomenimis 
galima tik gavus informacijos apie 
keleivius skyriaus vadovo leidimą 
4 straipsnio 2 dalies c punkto tikslais. 

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų vengti bendro pobūdžio nuostatų dėl duomenų saugojimo. 

Pakeitimas 389
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies antros pastraipos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– adresas ir kontaktinė informacija; – kontaktinė informacija ir adresas, 
įskaitant atsiskaitymo adresą;

Or. ro

Pakeitimas 390
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies antros pastraipos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– adresas ir kontaktinė informacija; – adresas ir kontaktinė informacija, 
įskaitant atsiskaitymo adresą;

Or. en
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Pakeitimas 391
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies antros pastraipos 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– informacija apie dažnai lėktuvais 
keliaujančius keleivius;

Or. en

Pakeitimas 392
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies antros pastraipos trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– bendros pastabos, kuriose yra bet kokios 
informacijos, pagal kurią būtų galima 
nustatyti keleivį, su kuriuo susiję PNR 
duomenys; ir 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 393
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies antros pastraipos trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– bendros pastabos, kuriose yra bet kokios 
informacijos, pagal kurią būtų galima 
nustatyti keleivį, su kuriuo susiję PNR 
duomenys; ir 

– dažnai lėktuvais keliaujančio keleivio 
apibūdinimas ir bendros pastabos, kuriose 
yra bet kokios informacijos, pagal kurią 
būtų galima nustatyti keleivį, su kuriuo 
susiję PNR duomenys; ir

Or. ro
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Pakeitimas 394
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad PNR 
duomenys būtų ištrinti pasibaigus 2 dalyje 
nurodytam laikotarpiui. Šia pareiga 
nedaroma įtakos atvejams, kai konkretūs 
PNR duomenys perduoti kompetentingai 
institucijai ir yra naudojami vykdant 
konkretaus nusikaltimo tyrimus ar 
patraukiant baudžiamojon atsakomybėn –
tokiu atveju tokių duomenų saugojimas, 
kurį vykdo kompetentinga institucija, 
reguliuojamas pagal valstybės narės 
nacionalinę teisę.

3. Valstybės narės užtikrina, kad PNR 
duomenys būtų ištrinti pasibaigus 1 dalyje 
nurodytam laikotarpiui. Šia pareiga 
nedaroma įtakos atvejams, kai konkretūs 
PNR duomenys perduoti kompetentingai 
institucijai ir yra naudojami vykdant 
konkretaus nusikaltimo tyrimus ar 
baudžiamojo persekiojimo veiksmus, 
nukreiptus prieš konkretų asmenį arba 
konkrečią asmenų grupę, – tokiu atveju 
tokių duomenų saugojimas, kurį vykdo 
kompetentinga institucija, reguliuojamas 
pagal valstybės narės nacionalinę teisę. 

Or. en

Pakeitimas 395
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad PNR 
duomenys būtų ištrinti pasibaigus 2 dalyje 
nurodytam laikotarpiui. Šia pareiga 
nedaroma įtakos atvejams, kai konkretūs 
PNR duomenys perduoti kompetentingai 
institucijai ir yra naudojami vykdant 
konkretaus nusikaltimo tyrimus ar 
patraukiant baudžiamojon atsakomybėn –
tokiu atveju tokių duomenų saugojimas, 
kurį vykdo kompetentinga institucija, 
reguliuojamas pagal valstybės narės 
nacionalinę teisę.

3. Informacijos apie keleivius skyrius
užtikrina, kad PNR duomenys būtų ištrinti 
pasibaigus 2 dalyje nurodytam laikotarpiui. 
Šia pareiga nedaroma įtakos atvejams, kai 
konkretūs PNR duomenys perduoti 
kompetentingai institucijai ir yra 
naudojami vykdant konkretaus nusikaltimo 
tyrimus ar patraukiant baudžiamojon 
atsakomybėn – tokiu atveju tokių duomenų 
saugojimas, kurį vykdo kompetentinga 
institucija, reguliuojamas pagal valstybės 
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narės nacionalinę teisę.

Or. de

Pakeitimas 396
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad PNR 
duomenys būtų ištrinti pasibaigus 2 dalyje 
nurodytam laikotarpiui. Šia pareiga 
nedaroma įtakos atvejams, kai konkretūs 
PNR duomenys perduoti kompetentingai 
institucijai ir yra naudojami vykdant 
konkretaus nusikaltimo tyrimus ar 
patraukiant baudžiamojon atsakomybėn –
tokiu atveju tokių duomenų saugojimas, 
kurį vykdo kompetentinga institucija, 
reguliuojamas pagal valstybės narės 
nacionalinę teisę. 

3. Valstybės narės užtikrina, kad PNR 
duomenys būtų ištrinti visam laikui 
pasibaigus 2 dalyje nurodytam laikotarpiui. 
Šia pareiga nedaroma įtakos atvejams, kai 
konkretūs PNR duomenys perduoti 
kompetentingai institucijai ir yra 
naudojami vykdant konkretaus nusikaltimo 
tyrimus ar patraukiant baudžiamojon 
atsakomybėn – tokiu atveju tokių duomenų 
saugojimas, kurį vykdo kompetentinga 
institucija, reguliuojamas pagal valstybės 
narės nacionalinę teisę. 

Or. en

Pakeitimas 397
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pagal 4 straipsnio 2 dalies a ir b punktus 
gautą paieškos rezultatą informacijos apie 
keleivius skyrius laiko tik tiek, kiek reikia, 
kad kompetentingoms institucijoms 
praneštų apie gautą teigiamą rezultatą. Kai 
automatinės paieškos operacijos rezultatas, 
jį atskirai patikrinus neautomatizuotu būdu, 
yra neigiamas, jis vis tiek saugomas, kad 

4. Pagal 4 straipsnio 2 dalies a ir b punktus 
gautą paieškos rezultatą informacijos apie 
keleivius skyrius laiko tik tiek, kiek reikia, 
kad kompetentingoms institucijoms 
praneštų apie gautą teigiamą rezultatą. Kai 
automatinės paieškos operacijos rezultatas, 
jį atskirai patikrinus neautomatizuotu būdu, 
yra neigiamas, jis vis tiek saugomas, kad 
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ateityje būtų išvengta klaidingų teigiamų 
rezultatų, ne ilgiau kaip trejus metus, 
nebent pasibaigus tiems penkeriems 
metams pagrindiniai duomenys dar 
neištrinti atsižvelgiant į 3 dalies nuostatas –
tokiu atveju įrašas laikomas tol, kol 
ištrinami pagrindiniai duomenys.

ateityje būtų išvengta klaidingų teigiamų 
rezultatų, ne ilgiau kaip vienerius metus, 
nebent pasibaigus tiems trims metams
pagrindiniai duomenys dar neištrinti 
atsižvelgiant į 3 dalies nuostatas – tokiu 
atveju įrašas laikomas tol, kol ištrinami 
pagrindiniai duomenys.

Or. en

Pakeitimas 398
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pagal 4 straipsnio 2 dalies a ir b punktus 
gautą paieškos rezultatą informacijos apie 
keleivius skyrius laiko tik tiek, kiek reikia, 
kad kompetentingoms institucijoms 
praneštų apie gautą teigiamą rezultatą. Kai 
automatinės paieškos operacijos rezultatas, 
jį atskirai patikrinus neautomatizuotu būdu, 
yra neigiamas, jis vis tiek saugomas, kad 
ateityje būtų išvengta klaidingų teigiamų 
rezultatų, ne ilgiau kaip trejus metus, 
nebent pasibaigus tiems penkeriems 
metams pagrindiniai duomenys dar 
neištrinti atsižvelgiant į 3 dalies nuostatas 
– tokiu atveju įrašas laikomas tol, kol 
ištrinami pagrindiniai duomenys. 

4. Pagal 4 straipsnio 2 dalies b punktą 
gautą paieškos rezultatą informacijos apie 
keleivius skyrius laiko tik tiek, kiek reikia, 
kad kompetentingoms institucijoms 
praneštų apie gautą teigiamą rezultatą. Kai 
automatinės paieškos operacijos rezultatas, 
jį atskirai patikrinus neautomatizuotu būdu, 
yra neigiamas, pagrindiniai duomenys 
ištaisomi arba ištrinami. 

Or. en

Pakeitimas 399
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pagal 4 straipsnio 2 dalies a ir b punktus
gautą paieškos rezultatą informacijos apie 
keleivius skyrius laiko tik tiek, kiek reikia, 
kad kompetentingoms institucijoms 
praneštų apie gautą teigiamą rezultatą. Kai 
automatinės paieškos operacijos rezultatas, 
jį atskirai patikrinus neautomatizuotu būdu, 
yra neigiamas, jis vis tiek saugomas, kad 
ateityje būtų išvengta klaidingų teigiamų 
rezultatų, ne ilgiau kaip trejus metus, 
nebent pasibaigus tiems penkeriems 
metams pagrindiniai duomenys dar 
neištrinti atsižvelgiant į 3 dalies nuostatas 
– tokiu atveju įrašas laikomas tol, kol 
ištrinami pagrindiniai duomenys.

4. Pagal 4 straipsnio 2 dalies b punktą
gautą paieškos rezultatą informacijos apie
keleivius skyrius laiko tik tiek, kiek reikia, 
kad kompetentingoms institucijoms 
praneštų apie gautą teigiamą rezultatą. Kai 
automatinės paieškos operacijos rezultatas, 
jį atskirai patikrinus neautomatizuotu būdu, 
yra neigiamas, duomenys ištaisomi arba 
ištrinami iš duomenų bazės vėliausiai 
praėjus trijų mėnesių saugojimo 
laikotarpiui. 

Or. en

Pakeitimas 400
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pagal 4 straipsnio 2 dalies a ir b punktus
gautą paieškos rezultatą informacijos apie 
keleivius skyrius laiko tik tiek, kiek reikia, 
kad kompetentingoms institucijoms 
praneštų apie gautą teigiamą rezultatą. Kai 
automatinės paieškos operacijos rezultatas, 
jį atskirai patikrinus neautomatizuotu būdu, 
yra neigiamas, jis vis tiek saugomas, kad 
ateityje būtų išvengta klaidingų teigiamų 
rezultatų, ne ilgiau kaip trejus metus, 
nebent pasibaigus tiems penkeriems 
metams pagrindiniai duomenys dar 
neištrinti atsižvelgiant į 3 dalies nuostatas –
tokiu atveju įrašas laikomas tol, kol 
ištrinami pagrindiniai duomenys.

4. Pagal 4 straipsnio 2 dalies b punktą
gautą paieškos rezultatą informacijos apie 
keleivius skyrius laiko tik tiek, kiek reikia, 
kad kompetentingoms institucijoms 
praneštų apie gautą teigiamą rezultatą. Kai 
automatinės paieškos operacijos rezultatas, 
jį atskirai patikrinus neautomatizuotu būdu, 
yra neigiamas, jis vis tiek saugomas, kad 
ateityje būtų išvengta klaidingų teigiamų 
rezultatų, ne ilgiau kaip trejus metus, 
nebent pagrindiniai duomenys dar neištrinti 
atsižvelgiant į 3 dalies nuostatas – tokiu 
atveju įrašas laikomas tol, kol ištrinami 
pagrindiniai duomenys.
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Or. en

Pakeitimas 401
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10 straipsnis Išbraukta.
Sankcijos oro vežėjams 
Valstybės narės, laikydamosi savo 
nacionalinės teisės, užtikrina, kad oro 
vežėjams, kurie neperduoda pagal šią 
direktyvą reikalaujamų duomenų, kuriuos 
jie jau yra surinkę, arba to nepadaro 
taikydami reikalaujamą formatą ar kitaip 
pažeidžia pagal šią direktyvą nustatytas 
nacionalines nuostatas, būtų taikomos 
atgrasomosios, veiksmingos ir 
proporcingos sankcijos, įskaitant 
finansines nuobaudas. 

Or. en

Pakeitimas 402
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, laikydamosi savo 
nacionalinės teisės, užtikrina, kad oro 
vežėjams, kurie neperduoda pagal šią 
direktyvą reikalaujamų duomenų, kuriuos 
jie jau yra surinkę, arba to nepadaro 
taikydami reikalaujamą formatą ar kitaip 
pažeidžia pagal šią direktyvą nustatytas 
nacionalines nuostatas, būtų taikomos 
atgrasomosios, veiksmingos ir 

Valstybės narės, laikydamosi savo 
nacionalinės teisės, užtikrina, kad oro 
vežėjams, kurie neperduoda pagal šią 
direktyvą reikalaujamų duomenų, kuriuos 
jie jau yra surinkę, arba to nepadaro 
taikydami pagal Tarptautinės civilinės 
aviacijos organizacijos (ICAO) gaires dėl 
PNR duomenų reikalaujamą formatą ar 
kitaip pažeidžia pagal šią direktyvą 
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proporcingos sankcijos, įskaitant finansines 
nuobaudas. 

nustatytas nacionalines nuostatas, būtų 
taikomos atgrasomosios, veiksmingos ir 
proporcingos sankcijos, įskaitant finansines 
nuobaudas. Oro vežėjams negalima taikyti 
jokių sankcijų, jei trečiosios šalies 
institucijos neleidžia jiems perduoti PNR 
duomenų. 

Or. en

Pakeitimas 403
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis
Sankcijos informacijos apie keleivius 

skyriams 
Valstybės narės, laikydamosi savo 
nacionalinės teisės, užtikrina, kad oro 
vežėjams, kurie nerenka, nenaudoja arba 
neperduoda pagal šią direktyvą 
reikalaujamų duomenų, būtų taikomos 
atgrasomosios, veiksmingos ir 
proporcingos sankcijos. 

Or. en

Pakeitimas 404
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11 straipsnis Išbraukta.
Asmens duomenų apsauga 
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1. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad, 
kiek tai susiję su visu asmens duomenų 
tvarkymu pagal šią direktyvą, kiekvienas 
keleivis turėtų tokią pačią teisę 
susipažinti, ištaisyti, ištrinti ir blokuoti, 
teisę gauti kompensaciją ir teisę į teisminį 
teisės gynimo būdą, kaip nustatyta pagal 
nacionalinę teisę įgyvendinant Tarybos 
pamatinio sprendimo 2008/977/TVR 17, 
18, 19 ir 20 straipsnius. Todėl taikomos 
Tarybos pamatinio sprendimo 
2008/977/TVR 17, 18, 19 ir 20 straipsnių 
nuostatos.
2. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
pagal nacionalinę teisę įgyvendinant 
Tarybos pamatinio sprendimo 
2008/977/TVR 21 ir 22 straipsnius 
priimtos nuostatos dėl duomenų tvarkymo 
konfidencialumo ir duomenų saugumo 
taip pat galioja visam asmens duomenų 
tvarkymui pagal šią direktyvą.
3. Bet koks PNR duomenų, kuriais 
atskleidžiama asmens rasė ar etninė 
kilmė, religiniai, filosofiniai ar politiniai 
įsitikinimai, narystė profesinėse 
sąjungose, sveikatos būklė ar seksualinis 
gyvenimas, tvarkymas draudžiamas. Jeigu 
informacijos apie keleivius skyrius gauna 
tokius PNR duomenis, kuriais 
atskleidžiama minėta informacija, jie 
iškart ištrinami.
4. Informacijos apie keleivius skyrius ir 
kompetentingos institucijos, visų pirma 
nacionalinės duomenų apsaugos 
institucijos, įrašo ar dokumentuoja visą 
oro vežėjų atliekamą PNR duomenų 
tvarkymą, visus informacijos apie 
keleivius skyrių vykdomus PNR duomenų 
perdavimus ir visus kompetentingų 
institucijų ar kitų valstybių narių 
informacijos apie keleivius skyrių ir 
trečiųjų šalių prašymus, net jei jie buvo 
atmesti, duomenų tvarkymo teisėtumo 
patikrinimo, savikontrolės ir tinkamo 
duomenų vientisumo ir duomenų 
tvarkymo saugumo užtikrinimo tikslais. 
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Šie įrašai laikomi penkerius metus, 
nebent pasibaigus tiems penkeriems 
metams pagrindiniai duomenys dar 
neištrinti atsižvelgiant į 9 straipsnio 3 dalį 
– tokiu atveju įrašai laikomi tol, kol 
ištrinami pagrindiniai duomenys.
5. Valstybės narės užtikrina, kad oro 
vežėjai, jų agentai ar kiti bilietų 
pardavėjai, teikiantys keleivių vežimo oro 
transportu paslaugas, užsakant skrydį ir 
perkant bilietą aiškiai ir tiksliai praneštų 
tarptautinių skrydžių keleiviams apie PNR 
duomenų teikimą informacijos apie 
keleivius skyriui, tokių duomenų 
tvarkymo tikslus, duomenų saugojimo 
laikotarpį, jų galimą panaudojimą 
siekiant teroristinių nusikaltimų ir sunkių 
nusikaltimų prevencijos, nustatymo, 
tyrimo ir patraukimo už juos 
baudžiamojon atsakomybėn, galimą 
keitimąsi ir dalijimąsi tokiais duomenimis 
ir jų duomenų apsaugos teises, visų pirma 
teisę pateikti skundą pasirinktai 
nacionalinei duomenų apsaugos 
priežiūros institucijai. Tą pačią 
informaciją valstybės narės paskelbia 
viešai. 
6. Informacijos apie keleivius skyriams ir 
kompetentingoms institucijoms 
draudžiama perduoti bet kokius PNR 
duomenis privatiems asmenims valstybėse 
narėse ar trečiosiose šalyse. 
7. Nepažeisdamos 10 straipsnio, valstybės 
narės priima tinkamas priemones, skirtas 
užtikrinti, kad būtų įgyvendintos visos šios 
direktyvos nuostatos, ir visų pirma nustato 
veiksmingas, proporcingas ir 
atgrasomąsias sankcijas, taikomas 
pažeidus pagal šią direktyvą priimtas 
nuostatas.

Or. en
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Pakeitimas 405
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad, 
kiek tai susiję su visu asmens duomenų 
tvarkymu pagal šią direktyvą, kiekvienas 
keleivis turėtų tokią pačią teisę 
susipažinti, ištaisyti, ištrinti ir blokuoti, 
teisę gauti kompensaciją ir teisę į teisminį 
teisės gynimo būdą, kaip nustatyta pagal 
nacionalinę teisę įgyvendinant Tarybos 
pamatinio sprendimo 2008/977/TVR 17, 
18, 19 ir 20 straipsnius. Todėl taikomos 
Tarybos pamatinio sprendimo 
2008/977/TVR 17, 18, 19 ir 20 straipsnių 
nuostatos.

1. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
pagal nacionalinę teisę įgyvendinant 
Tarybos pamatinio sprendimo 
2008/977/TVR 21 ir 22 straipsnius 
priimtos nuostatos dėl duomenų tvarkymo 
konfidencialumo ir duomenų saugumo 
taip pat galioja visam asmens duomenų 
tvarkymui pagal šią direktyvą. Oro 
vežėjai, kurie keleivių duomenis gauna iš 
kelionių agentūrų, negali naudoti jų 
komerciniais tikslais. 

Or. en

Pakeitimas 406
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad, 
kiek tai susiję su visu asmens duomenų 
tvarkymu pagal šią direktyvą, kiekvienas 
keleivis turėtų tokią pačią teisę susipažinti, 
ištaisyti, ištrinti ir blokuoti, teisę gauti 
kompensaciją ir teisę į teisminį teisės 
gynimo būdą, kaip nustatyta pagal 
nacionalinę teisę įgyvendinant Tarybos 
pamatinio sprendimo 2008/977/TVR 17, 
18, 19 ir 20 straipsnius. Todėl taikomos 
Tarybos pamatinio sprendimo 
2008/977/TVR 17, 18, 19 ir 20 straipsnių 
nuostatos.

1. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad, 
kiek tai susiję su visu asmens duomenų 
tvarkymu pagal šią direktyvą, kiekvienas 
keleivis turėtų tokią pačią teisę susipažinti, 
ištaisyti, ištrinti ir blokuoti, teisę gauti 
kompensaciją ir teisę į teisminį teisės 
gynimo būdą, kaip nustatyta pagal 
nacionalinę teisę įgyvendinant Europos 
Parlamento ir Tarybos
direktyvoje xx/xx/201x dėl fizinių asmenų 
apsaugos kompetentingoms institucijoms 
tvarkant asmens duomenis nusikalstamų 
veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ar 
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traukimo baudžiamojon atsakomybėn už 
jas arba baudžiamųjų sankcijų vykdymo 
tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų 
judėjimo.

Or. en

Pagrindimas

Direktyva dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens 
duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ar traukimo baudžiamojon 
atsakomybėn už jas arba baudžiamųjų sankcijų vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų 
judėjimo turėtų būti priimta prieš priimant ES PNR direktyvą.

Pakeitimas 407
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad, 
kiek tai susiję su visu asmens duomenų 
tvarkymu pagal šią direktyvą, kiekvienas 
keleivis turėtų tokią pačią teisę susipažinti, 
ištaisyti, ištrinti ir blokuoti, teisę gauti 
kompensaciją ir teisę į teisminį teisės 
gynimo būdą, kaip nustatyta pagal 
nacionalinę teisę įgyvendinant Tarybos 
pamatinio sprendimo 2008/977/TVR 17, 
18, 19 ir 20 straipsnius. Todėl taikomos 
Tarybos pamatinio sprendimo 
2008/977/TVR 17, 18, 19 ir 20 straipsnių 
nuostatos. 

1. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad, 
kiek tai susiję su visu asmens duomenų 
tvarkymu pagal šią direktyvą, kiekvienas 
keleivis turėtų tokią pačią teisę susipažinti, 
ištaisyti, ištrinti ir blokuoti, teisę gauti 
kompensaciją ir teisę į teisminį teisės 
gynimo būdą, kaip nustatyta pagal 
nacionalinę teisę įgyvendinant Tarybos 
pamatinio sprendimo 2008/977/TVR 
17 straipsnio 1 dalį, taip pat 18, 19 ir 
20 straipsnius. Todėl taikomos Tarybos 
pamatinio sprendimo 2008/977/TVR 
17 straipsnio 1 dalies, taip pat 18, 19 ir 
20 straipsnių nuostatos. 

Or. en

Pakeitimas 408
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
pagal nacionalinę teisę įgyvendinant 
Tarybos pamatinio sprendimo 
2008/977/TVR 21 ir 22 straipsnius 
priimtos nuostatos dėl duomenų tvarkymo 
konfidencialumo ir duomenų saugumo 
taip pat galioja visam asmens duomenų 
tvarkymui pagal šią direktyvą. 

2. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
pagal nacionalinę teisę įgyvendinant 
Tarybos Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvoje xx/xx/201x dėl fizinių asmenų 
apsaugos kompetentingoms institucijoms 
tvarkant asmens duomenis nusikalstamų 
veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ar 
traukimo baudžiamojon atsakomybėn už 
jas arba baudžiamųjų sankcijų vykdymo 
tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų 
judėjimo. 

Or. en

Pakeitimas 409
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
pagal nacionalinę teisę įgyvendinant 
Tarybos pamatinio sprendimo 
2008/977/TVR 21 ir 22 straipsnius 
priimtos nuostatos dėl duomenų tvarkymo 
konfidencialumo ir duomenų saugumo taip 
pat galioja visam asmens duomenų 
tvarkymui pagal šią direktyvą.

2. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
pagal nacionalinę teisę įgyvendinant 
Tarybos pamatinio sprendimo 
2008/977/TVR 21 ir 22 straipsnius 
priimtos nuostatos dėl duomenų tvarkymo 
konfidencialumo ir duomenų saugumo taip 
pat galioja visam asmens duomenų 
tvarkymui pagal šią direktyvą. Oro 
vežėjams, renkantiems kontaktinius 
duomenis apie keleivius, kurie skrydį 
užsisakė kelionių agentūroje ar per kitą 
kelionių tarpininką, draudžiama šiuos 
duomenis naudoti rinkodaros tikslais. 

Or. de

Pakeitimas 410
Jan Philipp Albrecht
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Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jeigu pagal nacionalinę teisę 
įgyvendinant Direktyvą 95/46/EB 
priimtomis nuostatomis keleiviui 
suteikiama daugiau teisių susipažinti, 
ištaisyti, ištrinti ir blokuoti duomenis, 
gauti kompensaciją, teisių į teismines 
teisės gynimo priemones, konfidencialų 
duomenų tvarkymą ir duomenų apsaugą 
nei pagal nuostatas, nurodytas 1 ir 
2 dalyse, taikomos šios nuostatos. 

Or. en

Pakeitimas 411
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jeigu pagal nacionalinę teisę 
įgyvendinant Direktyvą 95/46/EB 
priimtomis nuostatomis keleiviui 
suteikiama daugiau teisių susipažinti, 
ištaisyti, ištrinti ir blokuoti duomenis, 
gauti kompensaciją, teisių į teismines 
teisės gynimo priemones, konfidencialų 
duomenų tvarkymą ir duomenų apsaugą 
nei pagal nuostatas, nurodytas 1 ir 
2 dalyse, taikomos šios nuostatos. 

Or. en

Pakeitimas 412
Sophia in 't Veld
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Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bet koks PNR duomenų, kuriais 
atskleidžiama asmens rasė ar etninė kilmė, 
religiniai, filosofiniai ar politiniai 
įsitikinimai, narystė profesinėse sąjungose, 
sveikatos būklė ar seksualinis gyvenimas, 
tvarkymas draudžiamas. Jeigu informacijos 
apie keleivius skyrius gauna tokius PNR 
duomenis, kuriais atskleidžiama minėta 
informacija, jie iškart ištrinami.

3. Bet koks PNR duomenų, kuriais 
atskleidžiama asmens lytis, rasė, odos 
spalva, etninė arba socialinė kilmė, 
genetinės savybės, kalba, religiniai, 
filosofiniai ar politiniai įsitikinimai, 
priklausymas tautinei mažumai, turtinė 
padėtis, negalia, amžius sveikatos būklė ar 
lytinė orientacija, tvarkymas draudžiamas,
kaip numatyta Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnyje. 
Jeigu informacijos apie keleivius skyrius 
gauna tokius PNR duomenis, kuriais 
atskleidžiama minėta informacija, jie iškart 
ir visam laikui ištrinami. 

Or. en

Pakeitimas 413
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bet koks PNR duomenų, kuriais 
atskleidžiama asmens rasė ar etninė kilmė, 
religiniai, filosofiniai ar politiniai 
įsitikinimai, narystė profesinėse sąjungose, 
sveikatos būklė ar seksualinis gyvenimas, 
tvarkymas draudžiamas. Jeigu informacijos 
apie keleivius skyrius gauna tokius PNR 
duomenis, kuriais atskleidžiama minėta 
informacija, jie iškart ištrinami.

3. Bet koks PNR duomenų, kuriais 
atskleidžiama asmens rasė ar etninė kilmė, 
religiniai, filosofiniai ar politiniai 
įsitikinimai, narystė profesinėse sąjungose, 
sveikatos būklė, negalia ar lytinė 
orientacija, tvarkymas draudžiamas. Jeigu 
informacijos apie keleivius skyrius gauna 
tokius PNR duomenis, kuriais 
atskleidžiama minėta informacija, jie iškart 
ištrinami; oro vežėjams, tvarkantiems 
tokius duomenis, taikomos sankcijos, kaip 
numatyta šios direktyvos 10 straipsnyje. 

Or. en
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Pakeitimas 414
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Informacijos apie keleivius skyrius ir 
kompetentingos institucijos, visų pirma 
nacionalinės duomenų apsaugos 
institucijos, įrašo ar dokumentuoja visą oro 
vežėjų atliekamą PNR duomenų tvarkymą, 
visus informacijos apie keleivius skyrių
vykdomus PNR duomenų perdavimus ir 
visus kompetentingų institucijų ar kitų 
valstybių narių informacijos apie 
keleivius skyrių ir trečiųjų šalių prašymus, 
net jei jie buvo atmesti, duomenų tvarkymo 
teisėtumo patikrinimo, savikontrolės ir 
tinkamo duomenų vientisumo ir duomenų 
tvarkymo saugumo užtikrinimo tikslais. Šie 
įrašai laikomi penkerius metus, nebent 
pasibaigus tiems penkeriems metams 
pagrindiniai duomenys dar neištrinti 
atsižvelgiant į 9 straipsnio 3 dalį – tokiu 
atveju įrašai laikomi tol, kol ištrinami 
pagrindiniai duomenys.

4. Informacijos apie keleivius skyrius įrašo 
ar dokumentuoja visą oro vežėjų atliekamą 
PNR duomenų tvarkymą, visus 
informacijos apie keleivius skyriaus
vykdomus PNR duomenų perdavimus ir 
visus valstybių narių ir trečiųjų šalių
kompetentingų institucijų prašymus, net jei 
jie buvo atmesti, duomenų tvarkymo 
teisėtumo patikrinimo, savikontrolės ir 
tinkamo duomenų vientisumo ir duomenų 
tvarkymo saugumo užtikrinimo duomenų 
apsaugos institucijoje tikslais. Šie įrašai 
laikomi penkerius metus, nebent pasibaigus 
tiems penkeriems metams pagrindiniai 
duomenys dar neištrinti atsižvelgiant į 
9 straipsnio 3 dalį – tokiu atveju įrašai 
laikomi tol, kol ištrinami pagrindiniai 
duomenys.

Or. de

Pakeitimas 415
Ágnes Hankiss

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Informacijos apie keleivius skyrius ir 
kompetentingos institucijos, visų pirma 
nacionalinės duomenų apsaugos 
institucijos, įrašo ar dokumentuoja visą oro 
vežėjų atliekamą PNR duomenų tvarkymą, 

4. Informacijos apie keleivius skyrius ir 
kompetentingos institucijos, visų pirma 
nacionalinės duomenų apsaugos 
institucijos, įrašo ar dokumentuoja visą oro 
vežėjų atliekamą PNR duomenų tvarkymą, 
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visus informacijos apie keleivius skyrių 
vykdomus PNR duomenų perdavimus ir 
visus kompetentingų institucijų ar kitų 
valstybių narių informacijos apie keleivius 
skyrių ir trečiųjų šalių prašymus, net jei jie 
buvo atmesti, duomenų tvarkymo 
teisėtumo patikrinimo, savikontrolės ir 
tinkamo duomenų vientisumo ir duomenų 
tvarkymo saugumo užtikrinimo tikslais. Šie 
įrašai laikomi penkerius metus, nebent 
pasibaigus tiems penkeriems metams 
pagrindiniai duomenys dar neištrinti 
atsižvelgiant į 9 straipsnio 3 dalį – tokiu 
atveju įrašai laikomi tol, kol ištrinami 
pagrindiniai duomenys.

visus informacijos apie keleivius skyrių 
vykdomus PNR duomenų perdavimus ir 
visus kompetentingų institucijų ar kitų 
valstybių narių informacijos apie keleivius 
skyrių ir trečiųjų šalių prašymus, net jei jie 
buvo atmesti, duomenų tvarkymo 
teisėtumo patikrinimo, savikontrolės ir 
tinkamo duomenų vientisumo ir duomenų 
tvarkymo saugumo užtikrinimo tikslais. Šie 
įrašai laikomi penkerius metus, nebent 
pasibaigus tiems penkeriems metams 
pagrindiniai duomenys dar neištrinti 
atsižvelgiant į 9 straipsnio 3 dalį – tokiu 
atveju įrašai laikomi tol, kol ištrinami 
pagrindiniai duomenys. Asmenys, kurie 
vykdo saugumo kontrolę, susipažįsta su 
PNR duomenimis, juos analizuoja ir 
naudoja duomenų įrašus, turi turėti 
asmens patikimumo pažymėjimą, t. y. būti 
išėję saugumo mokymo kursą. Kiekvienas 
asmuo turi profilį, kuriuo apibrėžiama ir 
apribojama, su kokiais duomenimis jam 
leidžiama susipažinti, atsižvelgiant į jo 
darbo pobūdį, vaidmenį ir juridines teises. 

Or. hu

Pakeitimas 416
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Visų duomenų apsaugai turi būti 
taikomas ypač aukštas saugumo 
standartas, kurį nustatant atsižvelgiama į 
dalykinių diskusijų duomenų apsaugos 
klausimais raidą ir nuolat įtraukiamos 
naujos išvados ir įžvalgos. Priimant 
atitinkamus sprendimus dėl taikytinų 
saugumo standartų į ekonominius 
aspektus, jei apskritai, turi būti 
atsižvelgiama paskiausiai.
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Visų pirma reikia numatyti taikyti 
pažangiausias technologijas atitinkančią 
kodavimo procedūrą, pagal kurią:
– būtų užtikrinama, kad duomenų 
tvarkymo sistema negalėtų naudotis 
įgaliojimų tam neturintys asmenys;
– būtų užtikrinama, kad asmenys, turintys 
įgaliojimus naudotis duomenų tvarkymo 
sistema, galėtų naudotis tik tais 
duomenimis, kuriais jie gali naudotis 
pagal įgaliojimus, ir kad tvarkant, 
naudojant ir saugant asmens duomenis jie 
nebūtų skaitomi, kopijuojami, keičiami ar 
trinami neturint tam įgaliojimų;
– būtų užtikrinama, kad asmens 
duomenys, kai jie perduodami 
elektroniniu būdu ar vežami arba 
išsaugomi laikmenoje, nebūtų skaitomi, 
kopijuojami, keičiami ar trinami neturint 
tam įgaliojimų, ir būtų galima patikrinti ir 
nustatyti, kokiems skyriams duomenų 
perdavimo įstaigos numatė perduoti 
asmens duomenis.
Reikia užtikrinti, kad vėliau būtų galima 
patikrinti ir nustatyti, ar buvo įrašyti, 
keičiami arba ištrinti asmens duomenys 
duomenų tvarkymo sistemose ir kas tai 
padarė.
Reikia užtikrinti, kad pagal užsakymą 
tvarkomi asmens duomenys būtų tvarkomi 
taip, kaip nurodė užsakovas.
Reikia užtikrinti, kad asmens duomenys 
būtų apsaugoti nuo atsitiktinio 
sunaikinimo ar praradimo.
Reikia užtikrinti, kad skirtingiems 
tikslams surinkti duomenys būtų tvarkomi 
atskirai.

Or. en

Pakeitimas 417
Martin Ehrenhauser
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Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Visų duomenų apsaugai naudojamos 
pažangiausios technologijos, kurias 
taikant atsižvelgiama į dalykinių diskusijų 
duomenų apsaugos klausimais raidą ir 
kurios nuolat atnaujinamos įtraukiant 
naujas išvadas ir įžvalgas. 
Visų pirma reikia numatyti taikyti 
pažangiausias technologijas atitinkančią 
kodavimo procedūrą, pagal kurią:
– būtų užtikrinama, kad duomenų 
tvarkymo sistema negalėtų naudotis 
įgaliojimų tam neturintys asmenys;
– būtų užtikrinama, kad asmenys, turintys 
įgaliojimus naudotis duomenų tvarkymo 
sistema, galėtų naudotis tik tais 
duomenimis, kuriais jie gali naudotis 
pagal įgaliojimus, ir kad tvarkant, 
naudojant asmens duomenis jie nebūtų 
skaitomi, kopijuojami, keičiami ar trinami 
neturint tam įgaliojimų;
– būtų užtikrinama, kad asmens 
duomenys, kai jie perduodami 
elektroniniu būdu ar vežami arba 
išsaugomi laikmenoje, nebūtų skaitomi, 
kopijuojami, keičiami ar trinami neturint 
tam įgaliojimų, ir būtų galima patikrinti ir 
nustatyti, kokiems skyriams duomenų 
perdavimo įstaigos numatė perduoti 
asmens duomenis.
Reikia užtikrinti, kad vėliau būtų galima 
patikrinti ir nustatyti, ar buvo įrašyti, 
keičiami arba ištrinti asmens duomenys 
duomenų tvarkymo sistemose ir kas tai 
padarė.
Reikia užtikrinti, kad pagal užsakymą 
tvarkomi asmens duomenys būtų tvarkomi 
taip, kaip nurodė užsakovas.
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Or. en

Pakeitimas 418
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad oro 
vežėjai, jų agentai ar kiti bilietų pardavėjai, 
teikiantys keleivių vežimo oro transportu 
paslaugas, užsakant skrydį ir perkant 
bilietą aiškiai ir tiksliai praneštų 
tarptautinių skrydžių keleiviams apie PNR 
duomenų teikimą informacijos apie 
keleivius skyriui, tokių duomenų tvarkymo 
tikslus, duomenų saugojimo laikotarpį, jų 
galimą panaudojimą siekiant teroristinių 
nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų 
prevencijos, nustatymo, tyrimo ir 
patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn, galimą keitimąsi ir dalijimąsi 
tokiais duomenimis ir jų duomenų 
apsaugos teises, visų pirma teisę pateikti 
skundą pasirinktai nacionalinei duomenų 
apsaugos priežiūros institucijai. Tą pačią 
informaciją valstybės narės paskelbia 
viešai. 

5. Valstybės narės užtikrina, kad oro 
vežėjai, jų agentai ar kiti bilietų pardavėjai, 
teikiantys keleivių vežimo oro transportu 
paslaugas, užsakant skrydį ir perkant 
bilietą aiškiai ir tiksliai praneštų 
tarptautinių skrydžių keleiviams apie PNR 
duomenų teikimą informacijos apie 
keleivius skyriams, tokių duomenų 
tvarkymo tikslus, duomenų saugojimo 
laikotarpį, jų galimą panaudojimą siekiant 
teroristinių nusikaltimų ir sunkių 
tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos, 
nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos 
baudžiamojon atsakomybėn, galimą 
keitimąsi ir dalijimąsi tokiais duomenimis 
ir jų duomenų apsaugos teises, pvz., teisę 
susipažinti, ištaisyti, ištrinti ir blokuoti 
duomenis, taip pat teisę pateikti skundą 
pasirinktai nacionalinei duomenų apsaugos 
priežiūros institucijai. Tą pačią informaciją 
valstybės narės paskelbia viešai. 

Or. en

Pakeitimas 419
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad oro 5. Valstybės narės užtikrina, kad oro 
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vežėjai, jų agentai ar kiti bilietų pardavėjai, 
teikiantys keleivių vežimo oro transportu 
paslaugas, užsakant skrydį ir perkant 
bilietą aiškiai ir tiksliai praneštų 
tarptautinių skrydžių keleiviams apie PNR 
duomenų teikimą informacijos apie 
keleivius skyriui, tokių duomenų tvarkymo 
tikslus, duomenų saugojimo laikotarpį, jų 
galimą panaudojimą siekiant teroristinių 
nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų
prevencijos, nustatymo, tyrimo ir 
patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn, galimą keitimąsi ir dalijimąsi 
tokiais duomenimis ir jų duomenų 
apsaugos teises, visų pirma teisę pateikti 
skundą pasirinktai nacionalinei duomenų 
apsaugos priežiūros institucijai. Tą pačią 
informaciją valstybės narės paskelbia 
viešai. 

vežėjai, jų agentai ar kiti bilietų pardavėjai, 
teikiantys keleivių vežimo oro transportu 
paslaugas, užsakant skrydį ir perkant 
bilietą aiškiai ir tiksliai praneštų 
tarptautinių skrydžių keleiviams apie PNR 
duomenų teikimą informacijos apie 
keleivius skyriui, tokių duomenų tvarkymo 
tikslus, duomenų saugojimo laikotarpį, jų 
galimą panaudojimą siekiant teroristinių 
nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo 
ir patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn, jų tvarkymą pagal 
5 straipsnyje nurodytų kompetentingų 
institucijų iš anksto nustatytus kriterijus,
galimą keitimąsi ir dalijimąsi tokiais 
duomenimis ir jų duomenų apsaugos teises, 
visų pirma teisę pateikti skundą pasirinktai 
nacionalinei duomenų apsaugos priežiūros 
institucijai. Tą pačią informaciją valstybės 
narės paskelbia viešai. 

Or. en

Pakeitimas 420
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad oro 
vežėjai, jų agentai ar kiti bilietų 
pardavėjai, teikiantys keleivių vežimo oro 
transportu paslaugas, užsakant skrydį ir 
perkant bilietą aiškiai ir tiksliai praneštų
tarptautinių skrydžių keleiviams apie PNR 
duomenų teikimą informacijos apie 
keleivius skyriui, tokių duomenų tvarkymo 
tikslus, duomenų saugojimo laikotarpį, jų 
galimą panaudojimą siekiant teroristinių 
nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų 
prevencijos, nustatymo, tyrimo ir 
patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn, galimą keitimąsi ir dalijimąsi 

5. Valstybės narės užtikrina, kad užsakant 
skrydį ir perkant bilietą tarptautinių 
skrydžių keleiviai būtų aiškiai ir tiksliai 
informuojami apie PNR duomenų teikimą 
informacijos apie keleivius skyriams, tokių 
duomenų tvarkymo tikslus, duomenų 
saugojimo laikotarpį, jų galimą 
panaudojimą siekiant teroristinių 
nusikaltimų ir sunkių tarpvalstybinių
nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo 
ir patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn, galimą keitimąsi ir dalijimąsi 
tokiais duomenimis ir jų duomenų 
apsaugos teises, pvz., teisę susipažinti, 
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tokiais duomenimis ir jų duomenų 
apsaugos teises, visų pirma teisę pateikti 
skundą pasirinktai nacionalinei duomenų 
apsaugos priežiūros institucijai. Tą pačią 
informaciją valstybės narės paskelbia 
viešai. 

ištaisyti, ištrinti ir blokuoti duomenis, taip 
pat teisę pateikti skundą pasirinktai 
nacionalinei duomenų apsaugos priežiūros 
institucijai. Tą pačią informaciją valstybės 
narės paskelbia viešai. 

Or. en

Pakeitimas 421
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad oro 
vežėjai, jų agentai ar kiti bilietų pardavėjai, 
teikiantys keleivių vežimo oro transportu 
paslaugas, užsakant skrydį ir perkant 
bilietą aiškiai ir tiksliai praneštų 
tarptautinių skrydžių keleiviams apie PNR 
duomenų teikimą informacijos apie 
keleivius skyriui, tokių duomenų tvarkymo 
tikslus, duomenų saugojimo laikotarpį, jų 
galimą panaudojimą siekiant teroristinių 
nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų 
prevencijos, nustatymo, tyrimo ir 
patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn, galimą keitimąsi ir 
dalijimąsi tokiais duomenimis ir jų 
duomenų apsaugos teises, visų pirma teisę 
pateikti skundą pasirinktai nacionalinei 
duomenų apsaugos priežiūros institucijai. 
Tą pačią informaciją valstybės narės 
paskelbia viešai. 

5. Valstybės narės užtikrina, kad oro 
vežėjai, jų agentai ar kiti bilietų pardavėjai, 
teikiantys keleivių vežimo oro transportu 
paslaugas, užsakant skrydį ir perkant 
bilietą aiškiai ir tiksliai praneštų 
tarptautinių skrydžių keleiviams apie PNR 
duomenų teikimą informacijos apie 
keleivius skyriui, tokių duomenų tvarkymo 
tikslus, duomenų saugojimo laikotarpį, 
galimą keitimąsi ir dalijimąsi tokiais 
duomenimis ir jų duomenų apsaugos teises, 
visų pirma teisę pateikti skundą pasirinktai 
nacionalinei duomenų apsaugos priežiūros 
institucijai. Tą pačią informaciją valstybės 
narės paskelbia viešai. 

Or. en

Pakeitimas 422
Véronique Mathieu
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Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad oro 
vežėjai, jų agentai ar kiti bilietų pardavėjai, 
teikiantys keleivių vežimo oro transportu 
paslaugas, užsakant skrydį ir perkant 
bilietą aiškiai ir tiksliai praneštų 
tarptautinių skrydžių keleiviams apie PNR 
duomenų teikimą informacijos apie 
keleivius skyriui, tokių duomenų tvarkymo 
tikslus, duomenų saugojimo laikotarpį, jų 
galimą panaudojimą siekiant teroristinių 
nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų 
prevencijos, nustatymo, tyrimo ir 
patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn, galimą keitimąsi ir dalijimąsi 
tokiais duomenimis ir jų duomenų 
apsaugos teises, visų pirma teisę pateikti 
skundą pasirinktai nacionalinei duomenų 
apsaugos priežiūros institucijai. Tą pačią 
informaciją valstybės narės paskelbia 
viešai.

5. Valstybės narės užtikrina, kad oro 
vežėjai, jų agentai ar kiti bilietų pardavėjai, 
teikiantys keleivių vežimo oro transportu 
paslaugas, užsakant skrydį ir perkant 
bilietą aiškiai ir tiksliai praneštų skrydžių 
Sąjungos viduje ar už jos ribų keleiviams 
apie PNR duomenų teikimą informacijos 
apie keleivius skyriui, tokių duomenų 
tvarkymo tikslus, duomenų saugojimo 
laikotarpį, jų galimą panaudojimą siekiant 
teroristinių nusikaltimų ir sunkių 
nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo 
ir patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn, galimą keitimąsi ir dalijimąsi 
tokiais duomenimis ir jų duomenų 
apsaugos teises, visų pirma teisę pateikti 
skundą pasirinktai nacionalinei duomenų 
apsaugos priežiūros institucijai. Tą pačią 
informaciją valstybės narės paskelbia 
viešai.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama į direktyvos taikymo sritį įtraukti visus skrydžius Sąjungos viduje. 
Skrydžių Sąjungos viduje ir už jos ribų terminai yra geresni, nei tarptautinių ir vidaus 
skrydžių terminai, naudojami Šengeno sienų kodekse, kurie nėra tinkami šiai direktyvai, kuri 
bus taikoma visoje Europos Sąjungos teritorijoje.

Pakeitimas 423
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Informacijos apie keleivius skyriams ir 
kompetentingoms institucijoms 
draudžiama perduoti bet kokius PNR 

6. Informacijos apie keleivius skyriui ir 
kompetentingoms institucijoms 
draudžiama perduoti bet kokius PNR 
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duomenis privatiems asmenims valstybėse 
narėse ar trečiosiose šalyse.

duomenis privatiems asmenims valstybėse 
narėse ar trečiosiose šalyse.

Or. de

Pakeitimas 424
Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Nepažeisdamos 10 straipsnio, valstybės 
narės priima tinkamas priemones, skirtas 
užtikrinti, kad būtų įgyvendintos visos šios 
direktyvos nuostatos, ir visų pirma nustato 
veiksmingas, proporcingas ir atgrasomąsias 
sankcijas, taikomas pažeidus pagal šią 
direktyvą priimtas nuostatas.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. de

Pakeitimas 425
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12 straipsnis Išbraukta.
Nacionalinė priežiūros institucija 
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Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
nacionalinė priežiūros institucija, įsteigta 
įgyvendinant Pamatinio sprendimo 
2008/977/TVR 25 straipsnį, taip pat 
patartų dėl valstybių narių pagal šią 
direktyvą priimtų nuostatų taikymo jų 
teritorijoje ir tai prižiūrėtų. Taikomos 
tolesnės Pamatinio sprendimo 
2008/977/TVR 25 straipsnio nuostatos.

Or. en

Pakeitimas 426
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
nacionalinė priežiūros institucija, įsteigta 
įgyvendinant Pamatinio sprendimo 
2008/977/TVR 25 straipsnį, taip pat 
patartų dėl valstybių narių pagal šią 
direktyvą priimtų nuostatų taikymo jų 
teritorijoje ir tai prižiūrėtų. Taikomos 
tolesnės Pamatinio sprendimo 
2008/977/TVR 25 straipsnio nuostatos. 

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
nacionalinė priežiūros institucija, įsteigta 
įgyvendinant Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą [...] dėl fizinių asmenų 
apsaugos kompetentingoms institucijoms 
tvarkant asmens duomenis nusikalstamų 
veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ar 
traukimo baudžiamojon atsakomybėn už 
jas arba baudžiamųjų sankcijų vykdymo 
tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų 
judėjimo, taip pat patartų dėl valstybių 
narių pagal šią direktyvą priimtų nuostatų 
taikymo jų teritorijoje ir tai prižiūrėtų. 

Or. en

Pakeitimas 427
Martin Ehrenhauser
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Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai ataskaitą dėl šios direktyvos 
finansinio poveikio. Šioje ataskaitoje ypač 
daug dėmesio skiriama išlaidoms, kurias 
patiria keleiviai, oro vežėjai ir bilietų 
pardavėjai. Jei reikia, prie ataskaitos 
pridedamas teisės akto pasiūlymas, kuriuo 
siekiama suvienodinti valdžios 
institucijoms ir oro vežėjams visoje 
Sąjungoje tenkančią finansinę naštą.

Or. en

Pakeitimas 428
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a straipsnis
Iki ...*Komisija pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl šios 
direktyvos finansinio poveikio. Šioje 
ataskaitoje ypač daug dėmesio skiriama 
išlaidoms, kurias patiria keleiviai, oro 
vežėjai ir bilietų pardavėjai. Jei reikia, 
prie ataskaitos pridedamas teisės akto 
pasiūlymas, kuriuo siekiama suvienodinti 
valdžios institucijoms ir oro vežėjams 
visoje Sąjungoje tenkančią finansinę 
naštą.
_____________
* OL: prašome įrašyti datą: 2 metai po 
šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

Or. en
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Pagrindimas

Turėtų būti sprendžiamas išlaidų klausimas. 

Pakeitimas 429
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13 straipsnis Išbraukta.
Bendri protokolai ir tinkami duomenų 

formatai 
1. Visi oro vežėjų PNR duomenys 
perduodami informacijos apie keleivius 
skyriams šios direktyvos tikslais 
elektroniniu būdu arba, jei kiltų techninių 
kliūčių, bet kokiu kitu tinkamu būdu 
vienerius metus nuo bendrų protokolų ir 
tinkamų duomenų formatų priėmimo 
pagal 14 straipsnį dienos.
2. Pasibaigus vienerių metų terminui, 
taikomam nuo bendrų protokolų ir 
tinkamų duomenų formatų priėmimo 
dienos, visi oro vežėjų PNR duomenys 
perduodami informacijos apie keleivius 
skyriams šios direktyvos tikslais 
elektroniniu būdu, naudojant saugius 
metodus ir sutartus bendrus protokolus, 
kurie taikomi visiems perdavimams, kad 
būtų užtikrintas duomenų saugumas juos 
perduodant, taip pat naudojant tinkamą 
duomenų formatą, kad būtų užtikrintas jų 
aiškumas visoms susijusioms šalims. Visi 
oro vežėjai turi pasirinkti bendrą 
protokolą ir duomenų formatą, kuriuos jie 
ketina naudoti perduodami duomenis 
informacijos apie keleivius skyriui, ir jam 
juos nurodyti.
3. Komisija parengia ir prireikus pataiso 
sutartų bendrų protokolų ir tinkamų 
duomenų formatų sąrašą pagal 14 
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straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką.
4. Jei negalima naudotis 2 ir 3 dalyse 
nurodytais sutartais bendrais protokolais 
ir tinkamais duomenų formatais, taikoma 
1 dalis.
5. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
per vienerius metus nuo tos dienos, kai 
nustatyti bendri protokolai ir tinkami 
duomenų formatai, būtų priimtos 
reikalingos techninės priemonės, kad būtų 
galima naudotis bendrais protokolais ir 
duomenų formatais.

Or. en

Pakeitimas 430
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visi oro vežėjų PNR duomenys 
perduodami informacijos apie keleivius 
skyriams šios direktyvos tikslais 
elektroniniu būdu arba, jei kiltų techninių 
kliūčių, bet kokiu kitu tinkamu būdu 
vienerius metus nuo bendrų protokolų ir 
tinkamų duomenų formatų priėmimo pagal 
14 straipsnį dienos.

1. Visi oro vežėjų PNR duomenys 
perduodami informacijos apie keleivius 
skyriui šios direktyvos tikslais elektroniniu 
būdu arba, jei kiltų techninių kliūčių, bet 
kokiu kitu tinkamu būdu vienerius metus 
nuo bendrų protokolų ir tinkamų duomenų 
formatų priėmimo pagal 14 straipsnį 
dienos.

Or. de

Pakeitimas 431
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visi oro vežėjų PNR duomenys 1. Visi oro vežėjų PNR duomenys 
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perduodami informacijos apie keleivius 
skyriams šios direktyvos tikslais 
elektroniniu būdu arba, jei kiltų techninių 
kliūčių, bet kokiu kitu tinkamu būdu 
vienerius metus nuo bendrų protokolų ir 
tinkamų duomenų formatų priėmimo pagal 
14 straipsnį dienos.

perduodami informacijos apie keleivius 
skyriams šios direktyvos tikslais saugiomis 
elektroninėmis priemonėmis arba, jei kiltų 
techninių kliūčių, bet kokiu kitu tinkamu 
būdu vienerius metus nuo bendrų protokolų 
ir tinkamų duomenų formatų priėmimo 
pagal 14 straipsnį dienos.

Or. ro

Pakeitimas 432
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pasibaigus vienerių metų terminui, 
taikomam nuo bendrų protokolų ir tinkamų 
duomenų formatų priėmimo dienos, visi 
oro vežėjų PNR duomenys perduodami 
informacijos apie keleivius skyriams šios 
direktyvos tikslais elektroniniu būdu, 
naudojant saugius metodus ir sutartus 
bendrus protokolus, kurie taikomi visiems 
perdavimams, kad būtų užtikrintas 
duomenų saugumas juos perduodant, taip 
pat naudojant tinkamą duomenų formatą, 
kad būtų užtikrintas jų aiškumas visoms 
susijusioms šalims. Visi oro vežėjai turi 
pasirinkti bendrą protokolą ir duomenų 
formatą, kuriuos jie ketina naudoti 
perduodami duomenis informacijos apie 
keleivius skyriui, ir jam juos nurodyti.

2. Pasibaigus vienerių metų terminui, 
taikomam nuo bendrų protokolų ir tinkamų 
duomenų formatų priėmimo dienos, visi 
oro vežėjų PNR duomenys perduodami 
informacijos apie keleivius skyriui šios 
direktyvos tikslais elektroniniu būdu, 
naudojant saugius metodus ir sutartus 
bendrus protokolus, kurie taikomi visiems 
perdavimams, kad būtų užtikrintas 
duomenų saugumas juos perduodant, taip 
pat naudojant tinkamą duomenų formatą, 
kad būtų užtikrintas jų aiškumas visoms 
susijusioms šalims. Visi oro vežėjai turi 
pasirinkti bendrą protokolą ir duomenų 
formatą, kuriuos jie ketina naudoti 
perduodami duomenis informacijos apie 
keleivius skyriui, ir jam juos nurodyti.

Or. de

Pakeitimas 433
Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
per vienerius metus nuo tos dienos, kai 
nustatyti bendri protokolai ir tinkami 
duomenų formatai, būtų priimtos 
reikalingos techninės priemonės, kad būtų 
galima naudotis bendrais protokolais ir 
duomenų formatais.

5. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad 
per vienerius metus nuo tos dienos, kai 
nustatyti bendri protokolai ir tinkami 
duomenų formatai, būtų priimtos 
reikalingos techninės priemonės, kad būtų 
galima naudotis bendrais protokolais ir 
duomenų formatais, atsižvelgiant į 
Tarptautinės civilinės aviacijos 
organizacijos gaires.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tam tikro lygio suderinimą su tarptautinėmis normomis, svarbu patikslinti, 
kad techninės priemonės bus priimtos atsižvelgiant į tarptautiniu mastu pripažintas 
rekomendacijas.

Pakeitimas 434
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14 straipsnis Išbraukta.
Komiteto procedūra

1. Komisijai padės komitetas (toliau –
komitetas). Šis komitetas yra komitetas, 
kaip apibrėžta 2011 m. vasario 16 d. 
Reglamente […/2011/ES].
2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, 
taikomas 2011 m. vasario 16 d. 
Reglamento […/2011/ES] 4 straipsnis.

Or. en
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Pakeitimas 435
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15 straipsnis Išbraukta.
Perkėlimas į nacionalinę teisę 

1. Valstybės narės įstatymais ir kitais 
teisės aktais įtvirtina nuostatas, būtinas, 
kad šios direktyvos būtų pradėta laikytis 
ne vėliau kaip per dvejus metus nuo jos 
įsigaliojimo dienos. Jos nedelsdamos 
pateikia Komisijai tų nuostatų tekstą bei 
tų nuostatų ir šios direktyvos atitikties 
lentelę.
Valstybės narės, priimdamos tas 
nuostatas, daro jose nuorodą į šią 
direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas 
oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo 
tvarką nustato valstybės narės.
2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios 
direktyvos taikymo srityje priimtų 
pagrindinių nacionalinės teisės nuostatų 
tekstą.

Or. en

Pakeitimas 436
Manfred Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės įstatymais ir kitais teisės 
aktais įtvirtina nuostatas, būtinas, kad šios 
direktyvos būtų pradėta laikytis ne vėliau 
kaip per dvejus metus nuo jos įsigaliojimo 
dienos. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų nuostatų tekstą bei tų nuostatų 

Valstybės narės įstatymais ir kitais teisės 
aktais įtvirtina nuostatas, būtinas, kad šios 
direktyvos būtų pradėta laikytis ne vėliau 
kaip per dvejus metus nuo jos įsigaliojimo 
dienos. Valstybės narės, kurios keleivio 
duomenų įrašus 1 straipsnio 2 dalies a ir 
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ir šios direktyvos atitikties lentelę. b punktuose numatytiems tikslams pirmą 
kartą panaudoja po šio laikotarpio, 
reikalingus įstatymus ar kitus teisės aktus 
priima ne vėliau kaip iki pirmo 
panaudojimo momento. Valstybės narės
nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų 
tekstą bei tų nuostatų ir šios direktyvos 
atitikties lentelę.

Or. de

Pakeitimas 437
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16 straipsnis Išbraukta.
Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Nuo 15 straipsnio 1 dalyje nurodytos 
dienos, t. y. praėjus dvejiems metams nuo 
šios direktyvos įsigaliojimo, valstybės 
narės užtikrina, kad būtų renkami bent 30 
proc. 6 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
skrydžių PNR duomenys. Valstybės narės 
užtikrina, kad praėjus ne daugiau kaip 
dvejiems metams nuo 15 straipsnyje 
nurodytos dienos būtų renkami bent 60 
proc. 6 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
skrydžių PNR duomenys. Valstybės narės 
užtikrina, kad praėjus ketveriems metams 
nuo 15 straipsnyje nurodytos dienos būtų 
renkami visų 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų skrydžių PNR duomenys.

Or. en

Pakeitimas 438
Martin Ehrenhauser
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Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pereinamojo laikotarpio nuostatos Išbraukta.
Nuo 15 straipsnio 1 dalyje nurodytos 
dienos, t. y. praėjus dvejiems metams nuo 
šios direktyvos įsigaliojimo, valstybės 
narės užtikrina, kad būtų renkami bent 30 
proc. 6 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
skrydžių PNR duomenys. Valstybės narės 
užtikrina, kad praėjus ne daugiau kaip 
dvejiems metams nuo 15 straipsnyje 
nurodytos dienos būtų renkami bent 60 
proc. 6 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
skrydžių PNR duomenys. Valstybės narės 
užtikrina, kad praėjus ketveriems metams 
nuo 15 straipsnyje nurodytos dienos būtų 
renkami visų 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų skrydžių PNR duomenys.

Or. en

Pakeitimas 439
Manfred Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo 15 straipsnio 1 dalyje nurodytos 
dienos, t. y. praėjus dvejiems metams nuo 
šios direktyvos įsigaliojimo, valstybės 
narės užtikrina, kad būtų renkami bent 
30 proc. 6 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
skrydžių PNR duomenys. Valstybės narės 
užtikrina, kad praėjus ne daugiau kaip 
dvejiems metams nuo 15 straipsnyje 
nurodytos dienos būtų renkami bent 
60 proc. 6 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
skrydžių PNR duomenys. Valstybės narės 
užtikrina, kad praėjus ketveriems metams 
nuo 15 straipsnyje nurodytos dienos būtų 

Nuo 15 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
terminų valstybės narės užtikrina, kad būtų 
renkami bent 30 proc. 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų skrydžių PNR duomenys. 
Valstybės narės užtikrina, kad praėjus ne 
daugiau kaip dvejiems metams nuo 
15 straipsnyje nurodytų terminų būtų 
renkami bent 60 proc. 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų skrydžių PNR duomenys. 
Valstybės narės užtikrina, kad praėjus 
ketveriems metams nuo 15 straipsnyje 
nurodytų terminų būtų renkami visų 
6 straipsnio 1 dalyje nurodytų skrydžių 
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renkami visų 6 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
skrydžių PNR duomenys.

PNR duomenys.

Or. de

Pakeitimas 440
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17 straipsnis Išbraukta.
Peržiūra

Remdamasi valstybių narių pateikta 
informacija Komisija:
a) peržiūri galimybę ir būtinybę įtraukti 
vidaus skrydžius į šios direktyvos taikymo 
sritį, remdamasi tų valstybių narių, kurios 
renka su vidaus skrydžiais susijusius PNR 
duomenis, įgytą patirtį. Komisija pateikia 
ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai 
per dvejus metus nuo 15 straipsnio 1 
dalyje paminėtos dienos;
b) peržiūri šios direktyvos veikimą ir 
pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir 
Tarybai per ketverius metus nuo 15 
straipsnio 1 dalyje paminėtos dienos. 
Tokia peržiūra apima visus šios direktyvos 
aspektus, ypatingą dėmesį skiriant asmens 
duomenų apsaugos standartų atitikčiai, 
duomenų saugojimo trukmei ir vertinimų 
kokybei. Joje taip pat pateikiama pagal 
18 straipsnį surinkta statistinė 
informacija.

Or. en

Pakeitimas 441
Sophia in 't Veld
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Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) peržiūri galimybę ir būtinybę įtraukti 
vidaus skrydžius į šios direktyvos taikymo 
sritį, remdamasi tų valstybių narių, kurios 
renka su vidaus skrydžiais susijusius PNR 
duomenis, įgytą patirtį. Komisija pateikia 
ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai 
per dvejus metus nuo 15 straipsnio 1 
dalyje paminėtos dienos;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šios direktyvos taikymo sritis turėtų apimti tik tikslinius tarptautinius skrydžius. 

Pakeitimas 442
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) peržiūri galimybę ir būtinybę įtraukti 
vidaus skrydžius į šios direktyvos taikymo 
sritį, remdamasi tų valstybių narių, kurios 
renka su vidaus skrydžiais susijusius PNR 
duomenis, įgytą patirtį. Komisija pateikia 
ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai 
per dvejus metus nuo 15 straipsnio 1 
dalyje paminėtos dienos;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 443
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) peržiūri galimybę ir būtinybę įtraukti 
vidaus skrydžius į šios direktyvos taikymo 
sritį, remdamasi tų valstybių narių, kurios 
renka su vidaus skrydžiais susijusius PNR 
duomenis, įgytą patirtį. Komisija pateikia 
ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai 
per dvejus metus nuo 15 straipsnio 1 
dalyje paminėtos dienos;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 444
Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) peržiūri galimybę ir būtinybę įtraukti 
vidaus skrydžius į šios direktyvos taikymo 
sritį, remdamasi tų valstybių narių, kurios 
renka su vidaus skrydžiais susijusius PNR 
duomenis, įgytą patirtį. Komisija pateikia 
ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai 
per dvejus metus nuo 15 straipsnio 1 dalyje 
paminėtos dienos;

a) peržiūri šios direktyvos taikymo srities 
tinkamumą ir reikalingumą, remdamasi tų 
valstybių narių, kurios renka PNR 
duomenis, įgytą patirtį. Komisija pateikia 
ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai 
per dvejus metus nuo 15 straipsnio 1 dalyje 
paminėtos dienos; 

Or. en

Pakeitimas 445
Carmen Romero López

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) peržiūri galimybę ir būtinybę įtraukti
vidaus skrydžius į šios direktyvos taikymo 
sritį, remdamasi tų valstybių narių, kurios

a) peržiūri galimybę ir būtinybę išplėsti
šios direktyvos taikymo sritį, remdamasi 
valstybių narių renkant PNR duomenis 
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renka su vidaus skrydžiais susijusius PNR 
duomenis, įgytą patirtį. Komisija pateikia 
ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai 
per dvejus metus nuo 15 straipsnio 1 dalyje 
paminėtos dienos; 

įgytą patirtį ir rezultatus, taip pat 
atsižvelgdama į kitų esamų ES kovos su 
terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu 
priemonių bei instrumentų vertinimą. 
Komisija pateikia ataskaitą Europos 
Parlamentui ir Tarybai per dvejus metus 
nuo 15 straipsnio 1 dalyje paminėtos 
dienos; 

Or. en

Pakeitimas 446
Manfred Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) peržiūri galimybę ir būtinybę įtraukti 
vidaus skrydžius į šios direktyvos taikymo 
sritį, remdamasi tų valstybių narių, kurios 
renka su vidaus skrydžiais susijusius PNR 
duomenis, įgytą patirtį. Komisija pateikia 
ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai 
per dvejus metus nuo 15 straipsnio 
1 dalyje paminėtos dienos;

a) peržiūri galimybę ir būtinybę įtraukti 
vidaus skrydžius į šios direktyvos taikymo 
sritį, remdamasi tų valstybių narių, kurios 
renka su vidaus skrydžiais susijusius PNR 
duomenis, įgytą patirtį. Komisija pateikia 
ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai 
ne vėliau kaip po ketverių metų nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo;

Or. de

Pakeitimas 447
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) peržiūri šios direktyvos veikimą ir 
pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir 
Tarybai per ketverius metus nuo 15 
straipsnio 1 dalyje paminėtos dienos. Tokia 
peržiūra apima visus šios direktyvos 

b) peržiūri šios direktyvos veikimą ir 
pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir 
Tarybai per ketverius metus nuo 
15 straipsnio 1 dalyje paminėtos dienos. 
Tokia peržiūra apima visus šios direktyvos 
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aspektus, ypatingą dėmesį skiriant asmens 
duomenų apsaugos standartų atitikčiai, 
duomenų saugojimo trukmei ir vertinimų 
kokybei. Joje taip pat pateikiama pagal 
18 straipsnį surinkta statistinė informacija. 

aspektus, ypatingą dėmesį skiriant asmens 
duomenų apsaugos standartų atitikčiai, 
būtinybei rinkti ir tvarkyti PNR duomenis 
kiekvienu iš nurodytų tikslų, duomenų 
saugojimo trukmei ir vertinimų kokybei. 
Joje taip pat pateikiama pagal 18 straipsnį 
surinkta statistinė informacija. 

Or. en

Pakeitimas 448
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) peržiūri šios direktyvos veikimą ir 
pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir 
Tarybai per ketverius metus nuo 15 
straipsnio 1 dalyje paminėtos dienos. Tokia 
peržiūra apima visus šios direktyvos 
aspektus, ypatingą dėmesį skiriant asmens 
duomenų apsaugos standartų atitikčiai, 
duomenų saugojimo trukmei ir vertinimų 
kokybei. Joje taip pat pateikiama pagal 
18 straipsnį surinkta statistinė informacija.

b) peržiūri šios direktyvos veikimą ir 
pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir 
Tarybai per dvejus metus nuo 15 straipsnio 
1 dalyje paminėtos dienos. Tokia peržiūra 
apima visus šios direktyvos aspektus, 
ypatingą dėmesį skiriant asmens duomenų 
apsaugos standartų atitikčiai, duomenų 
saugojimo trukmei ir vertinimų kokybei. 
Joje taip pat pateikiama pagal 18 straipsnį 
surinkta statistinė informacija. 

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad PNR duomenų rinkimas pagrindinių teisių požiūriu yra 
nepageidaujama priemonė, šios direktyvos vertinimas turėtų būti atliktas kuo anksčiau. 

Pakeitimas 449
Manfred Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio pirmos pastraipos b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) peržiūri šios direktyvos veikimą ir 
pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir 
Tarybai per ketverius metus nuo 
15 straipsnio 1 dalyje paminėtos dienos. 
Tokia peržiūra apima visus šios direktyvos 
aspektus, ypatingą dėmesį skiriant asmens 
duomenų apsaugos standartų atitikčiai, 
duomenų saugojimo trukmei ir vertinimų 
kokybei. Joje taip pat pateikiama pagal 
18 straipsnį surinkta statistinė informacija.

b) peržiūri šios direktyvos veikimą ir 
pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir 
Tarybai ne vėliau kaip po šešerių metų
nuo šios direktyvos įsigaliojimo. Tokia 
peržiūra apima visus šios direktyvos 
aspektus, ypatingą dėmesį skiriant asmens 
duomenų apsaugos standartų atitikčiai, 
duomenų saugojimo trukmei ir vertinimų 
kokybei. Joje taip pat pateikiama pagal 
18 straipsnį surinkta statistinė informacija.

Or. de

Pakeitimas 450
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18 straipsnis Išbraukta.
Statistiniai duomenys

1. Valstybės narės parengia statistinę 
informaciją, susijusią su informacijos 
apie keleivius skyriams pateiktais PNR 
duomenimis. Tokie statistiniai duomenys 
turėtų apimti bent nustatytų asmenų, 
kurie galėtų būti susiję su teroristiniais 
nusikaltimais ar sunkiais nusikaltimais 
pagal 4 straipsnio 2 dalį, skaičių ir 
tolesnių teisėsaugos veiksmų, kurių imtasi 
naudojant PNR duomenis, skaičių pagal 
oro vežėją ir paskirties vietą. 
2. Šiuose statistiniuose duomenyse 
nepateikiami jokie asmens duomenys. Šie 
statistiniai duomenys kasmet perduodami 
Komisijai.

Or. en
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Pakeitimas 451
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės parengia statistinę 
informaciją, susijusią su informacijos apie 
keleivius skyriams pateiktais PNR 
duomenimis. Tokie statistiniai duomenys 
turėtų apimti bent nustatytų asmenų, kurie 
galėtų būti susiję su teroristiniais 
nusikaltimais ar sunkiais nusikaltimais 
pagal 4 straipsnio 2 dalį, skaičių ir tolesnių 
teisėsaugos veiksmų, kurių imtasi 
naudojant PNR duomenis, skaičių pagal 
oro vežėją ir paskirties vietą. 

1. Valstybės narės parengia statistinę 
informaciją, susijusią su informacijos apie 
keleivius skyriams pateiktais PNR 
duomenimis. Tokie statistiniai duomenys 
turėtų apimti bent nustatytų asmenų, kurie 
galėtų būti susiję su teroristiniais 
nusikaltimais ar sunkiais tarpvalstybiniais
nusikaltimais pagal 4 straipsnio 2 dalį, 
skaičių, klaidingų teigiamų rezultatų 
skaičių, tolesnių teisėsaugos veiksmų, 
kurių imtasi naudojant PNR duomenis, 
skaičių pagal oro vežėją ir paskirties vietą
ir įsigaliojusių apkaltinamųjų 
nuosprendžių, kaip tokios veiklos 
rezultato, skaičių. 

Or. en

Pakeitimas 452
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės parengia statistinę 
informaciją, susijusią su informacijos apie 
keleivius skyriams pateiktais PNR 
duomenimis. Tokie statistiniai duomenys 
turėtų apimti bent nustatytų asmenų, kurie 
galėtų būti susiję su teroristiniais 
nusikaltimais ar sunkiais nusikaltimais
pagal 4 straipsnio 2 dalį, skaičių ir tolesnių 
teisėsaugos veiksmų, kurių imtasi 
naudojant PNR duomenis, skaičių pagal 

1. Valstybės narės parengia statistinę 
informaciją, susijusią su informacijos apie 
keleivius skyriams pateiktais PNR 
duomenimis. Tokie statistiniai duomenys
turėtų apimti bent nustatytų asmenų, kurie 
galėtų būti susiję su teroristiniais 
nusikaltimais pagal 4 straipsnio 2 dalį, 
skaičių ir tolesnių teisėsaugos veiksmų, 
kurių imtasi naudojant PNR duomenis, 
skaičių pagal oro vežėją ir paskirties vietą, 
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oro vežėją ir paskirties vietą. taip pat vėliau priimtų apkaltinamųjų 
nuosprendžių skaičių. 

Or. en

Pakeitimas 453
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės parengia statistinę 
informaciją, susijusią su informacijos apie 
keleivius skyriams pateiktais PNR 
duomenimis. Tokie statistiniai duomenys 
turėtų apimti bent nustatytų asmenų, kurie 
galėtų būti susiję su teroristiniais 
nusikaltimais ar sunkiais nusikaltimais 
pagal 4 straipsnio 2 dalį, skaičių ir tolesnių 
teisėsaugos veiksmų, kurių imtasi 
naudojant PNR duomenis, skaičių pagal 
oro vežėją ir paskirties vietą.

1. Administracinė taryba parengia 
statistinę informaciją, susijusią su PNR 
duomenimis. Ši informacija turi būti 
grindžiama oro vežėjų informacijos apie 
keleivius skyriui pateiktais PNR 
duomenimis ir valstybių narių 
informacija apie vėlesnius baudžiamojo 
persekiojimo veiksmus. Tokie statistiniai 
duomenys turėtų apimti bent nustatytų 
asmenų, kurie galėtų būti susiję su 
teroristiniais nusikaltimais ar sunkiais 
nusikaltimais pagal 4 straipsnio 2 dalį, 
skaičių ir tolesnių teisėsaugos veiksmų, 
kurių imtasi naudojant PNR duomenis, 
skaičių pagal oro vežėją ir paskirties vietą.

Or. de

Pakeitimas 454
Carmen Romero López

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės parengia statistinę 
informaciją, susijusią su informacijos apie 
keleivius skyriams pateiktais PNR 
duomenimis. Tokie statistiniai duomenys 

1. Valstybės narės parengia statistinę 
informaciją, susijusią su informacijos apie 
keleivius skyriams pateiktais PNR 
duomenimis. Tokie statistiniai duomenys 
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turėtų apimti bent nustatytų asmenų, kurie 
galėtų būti susiję su teroristiniais 
nusikaltimais ar sunkiais nusikaltimais 
pagal 4 straipsnio 2 dalį, skaičių ir
tolesnių teisėsaugos veiksmų, kurių imtasi 
naudojant PNR duomenis, skaičių pagal 
oro vežėją ir paskirties vietą.

turėtų apimti bent nustatytų asmenų, kurie 
galėtų būti susiję su teroristiniais 
nusikaltimais ar sunkiais nusikaltimais 
skaičių, tolesnių teisėsaugos veiksmų, 
kurių imtasi naudojant PNR duomenis, 
skaičių pagal oro vežėją ir paskirties vietą 
bei klaidingų teigiamų rezultatų, gautų 
tvarkant atitinkamus PNR duomenis, 
skaičių.

Or. en

Pakeitimas 455
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės parengia statistinę 
informaciją, susijusią su informacijos apie 
keleivius skyriams pateiktais PNR 
duomenimis. Tokie statistiniai duomenys 
turėtų apimti bent nustatytų asmenų, kurie 
galėtų būti susiję su teroristiniais 
nusikaltimais ar sunkiais nusikaltimais 
pagal 4 straipsnio 2 dalį, skaičių ir tolesnių 
teisėsaugos veiksmų, kurių imtasi 
naudojant PNR duomenis, skaičių pagal 
oro vežėją ir paskirties vietą. 

1. Valstybės narės parengia statistinę 
informaciją, susijusią su informacijos apie 
keleivius skyriams pateiktais PNR 
duomenimis. Tokie statistiniai duomenys 
turėtų apimti bent nustatytų asmenų, kurie 
galėtų būti susiję su teroristiniais 
nusikaltimais ar sunkiais tarpvalstybiniais
nusikaltimais pagal 4 straipsnio 2 dalį, 
skaičių, tolesnių teisėsaugos veiksmų, 
kurių imtasi naudojant PNR duomenis, 
skaičių pagal oro vežėją ir paskirties vietą, 
nustatytų asmenų, kurių atžvilgiu 
reikalingas papildomas patikrinimas, 
skaičių, ir asmenų, kurių atžvilgiu vėliau 
nustatyta, kad jie buvo nepagrįstai 
pažymėti kaip įtartini, skaičių. 

Or. en

Pakeitimas 456
Alexander Alvaro
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Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19 straipsnis Išbraukta.
Ryšys su kitomis priemonėmis

1. Priėmus šią direktyvą, valstybės narės 
gali toliau taikyti galiojančius dvišalius ar 
daugiašalius tarpusavio susitarimus dėl 
kompetentingų institucijų keitimosi 
informacija, jei tokie susitarimai yra 
suderinami su šia direktyva.
2. Šia direktyva nepažeidžiamos jokios 
Sąjungos pareigos ir įsipareigojimai, 
prisiimti dvišaliuose ir (arba) 
daugiašaliuose susitarimuose su 
trečiosiomis šalimis.

Or. en

Pakeitimas 457
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

PRIEDAS Išbraukta.
Oro vežėjų renkami keleivio duomenų 

įrašo duomenys
(1) PNR užsakymo patvirtinimo kodas
(2) Bilieto užsakymo / išdavimo data
(3) Planuojamos kelionės data (-os)
(4) Vardas (-ai) ir pavardė (-ės)
(5) Adresas ir kontaktiniai duomenys 
(telefono numeris, el. pašto adresas)
(6) Informacija apie visus mokėjimo 
būdus, įskaitant sąskaitos išrašymo adresą
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(7) Visas su konkrečiu PNR susijęs 
kelionės maršrutas
(8) Informacija apie dažnai lėktuvais 
keliaujančius keleivius 
(9) Kelionių agentūra (kelionių agentas)
(10) Keleivio kelionės statusas, įskaitant 
patvirtinimus, registravimo statusą, 
informaciją apie neatvykimą arba apie 
paskutinės minutės atvykimą be bilieto 
užsakymo
(11) PNR informacijos dalis (arba 
padalinta PNR informacija)
(12) Bendros pastabos (įskaitant visą 
turimą su jaunesniais nei 18 metų 
nelydimais nepilnamečiais susijusią 
informaciją, būtent: nepilnamečio vardas 
ir pavardė, lytis, amžius, kalba (-os), kuria 
(-iomis) jis kalba, išlydinčio asmens 
vardas, pavardė bei kontaktiniai 
duomenys ir jo ryšys su nepilnamečiu, 
pasitinkančio asmens vardas, pavardė bei 
kontaktiniai duomenys ir jo ryšys su 
nepilnamečiu, išlydintis ir pasitinkantis 
oro uosto darbuotojas)
(13) Informacija apie bilietų pardavimą, 
įskaitant bilieto numerį, bilieto išdavimo 
datą, bilietus į vieną pusę ir 
kompiuterizuotą bilietų kainos nurodymą
(14) Sėdimos vietos numeris ir kita 
informacija apie sėdimas vietas
(15) Bendrojo kodo informacija
(16) Visa informacija apie bagažą
(17) PNR duomenyse užfiksuotų keleivių 
skaičius ir kiti vardai bei pavardės
(18) Bet kokie surinkti išankstinės 
informacijos apie keleivius (API) 
duomenys
(19) Visi ankstesni 1–18 punktuose 
išvardytų PNR duomenų pakeitimai

Or. en
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Pakeitimas 458
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Adresas ir kontaktiniai duomenys 
(telefono numeris, el. pašto adresas)

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 459
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Informacija apie visus mokėjimo 
būdus, įskaitant sąskaitos išrašymo adresą

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 460
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Informacija apie visus mokėjimo
būdus, įskaitant sąskaitos išrašymo adresą

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 461
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Informacija apie dažnai lėktuvais 
keliaujančius keleivius 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 462
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Informacija apie dažnai lėktuvais 
keliaujančius keleivius 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 463
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Informacija apie dažnai lėktuvais 
keliaujančius keleivius 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 464
Cecilia Wikström, Olle Schmidt
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Informacija apie dažnai lėktuvais 
keliaujančius keleivius 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 465
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Kelionių agentūra (kelionių agentas) Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 466
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Kelionių agentūra (kelionių agentas) Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 467
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 11 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) PNR informacijos dalis (arba 
padalinta PNR informacija)

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 468
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) PNR informacijos dalis (arba 
padalinta PNR informacija)

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 469
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) PNR informacijos dalis (arba 
padalinta PNR informacija)

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 470
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 12 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Bendros pastabos (įskaitant visą 
turimą su jaunesniais nei 18 metų 
nelydimais nepilnamečiais susijusią 
informaciją, būtent: nepilnamečio vardas 
ir pavardė, lytis, amžius, kalba (-os), kuria 
(-iomis) jis kalba, išlydinčio asmens 
vardas, pavardė bei kontaktiniai 
duomenys ir jo ryšys su nepilnamečiu, 
pasitinkančio asmens vardas, pavardė bei 
kontaktiniai duomenys ir jo ryšys su 
nepilnamečiu, išlydintis ir pasitinkantis 
oro uosto darbuotojas)

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 471
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Bendros pastabos (įskaitant visą 
turimą su jaunesniais nei 18 metų 
nelydimais nepilnamečiais susijusią 
informaciją, būtent: nepilnamečio vardas 
ir pavardė, lytis, amžius, kalba (-os), kuria 
(-iomis) jis kalba, išlydinčio asmens 
vardas, pavardė bei kontaktiniai 
duomenys ir jo ryšys su nepilnamečiu, 
pasitinkančio asmens vardas, pavardė bei 
kontaktiniai duomenys ir jo ryšys su 
nepilnamečiu, išlydintis ir pasitinkantis 
oro uosto darbuotojas)

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 472
Martin Ehrenhauser
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Bendros pastabos (įskaitant visą 
turimą su jaunesniais nei 18 metų 
nelydimais nepilnamečiais susijusią 
informaciją, būtent: nepilnamečio vardas 
ir pavardė, lytis, amžius, kalba (-os), kuria 
(-iomis) jis kalba, išlydinčio asmens 
vardas, pavardė bei kontaktiniai 
duomenys ir jo ryšys su nepilnamečiu, 
pasitinkančio asmens vardas, pavardė bei 
kontaktiniai duomenys ir jo ryšys su 
nepilnamečiu, išlydintis ir pasitinkantis 
oro uosto darbuotojas)

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 473
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Bendros pastabos (įskaitant visą 
turimą su jaunesniais nei 18 metų 
nelydimais nepilnamečiais susijusią 
informaciją, būtent: nepilnamečio vardas ir 
pavardė, lytis, amžius, kalba (-os), kuria (-
iomis) jis kalba, išlydinčio asmens vardas, 
pavardė bei kontaktiniai duomenys ir jo 
ryšys su nepilnamečiu, pasitinkančio 
asmens vardas, pavardė bei kontaktiniai 
duomenys ir jo ryšys su nepilnamečiu, 
išlydintis ir pasitinkantis oro uosto 
darbuotojas)

(12) Su jaunesniais nei 18 metų nelydimais 
nepilnamečiais susijusi informacija, 
būtent: nepilnamečio vardas ir pavardė, 
lytis, amžius, kalba (-os), kuria (-iomis) jis 
kalba, išlydinčio asmens vardas, pavardė 
bei kontaktiniai duomenys ir jo ryšys su 
nepilnamečiu, pasitinkančio asmens 
vardas, pavardė bei kontaktiniai duomenys 
ir jo ryšys su nepilnamečiu, išlydintis ir 
pasitinkantis oro uosto darbuotojas

Or. en
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Pakeitimas 474
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Bendros pastabos (įskaitant visą 
turimą su jaunesniais nei 18 metų 
nelydimais nepilnamečiais susijusią 
informaciją, būtent: nepilnamečio vardas ir 
pavardė, lytis, amžius, kalba (-os), kuria (-
iomis) jis kalba, išlydinčio asmens vardas, 
pavardė bei kontaktiniai duomenys ir jo 
ryšys su nepilnamečiu, pasitinkančio 
asmens vardas, pavardė bei kontaktiniai 
duomenys ir jo ryšys su nepilnamečiu, 
išlydintis ir pasitinkantis oro uosto 
darbuotojas)

(12) Su jaunesniais nei 18 metų nelydimais 
nepilnamečiais susijusi informacija, 
būtent: nepilnamečio vardas ir pavardė, 
lytis, amžius, kalba (-os), kuria (-iomis) jis 
kalba, išlydinčio asmens vardas, pavardė 
bei kontaktiniai duomenys ir jo ryšys su 
nepilnamečiu, pasitinkančio asmens 
vardas, pavardė bei kontaktiniai duomenys 
ir jo ryšys su nepilnamečiu, išlydintis ir 
pasitinkantis oro uosto darbuotojas

Or. en

Pakeitimas 475
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Informacija apie bilietų pardavimą, 
įskaitant bilieto numerį, bilieto išdavimo 
datą, bilietus į vieną pusę ir 
kompiuterizuotą bilietų kainos nurodymą

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 476
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 13 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Informacija apie bilietų pardavimą, 
įskaitant bilieto numerį, bilieto išdavimo 
datą, bilietus į vieną pusę ir 
kompiuterizuotą bilietų kainos nurodymą

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 477
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Sėdimos vietos numeris ir kita 
informacija apie sėdimas vietas

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 478
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Sėdimos vietos numeris ir kita 
informacija apie sėdimas vietas

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 479
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 14 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Sėdimos vietos numeris ir kita 
informacija apie sėdimas vietas

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 480
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Sėdimos vietos numeris ir kita 
informacija apie sėdimas vietas

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 481
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Bendrojo kodo informacija Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 482
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 16 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Visa informacija apie bagažą Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 483
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 16 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Visa informacija apie bagažą Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 484
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 17 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) PNR duomenyse užfiksuotų keleivių 
skaičius ir kiti vardai bei pavardės

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 485
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 17 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) PNR duomenyse užfiksuotų keleivių Išbraukta.
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skaičius ir kiti vardai bei pavardės

Or. en

Pakeitimas 486
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 18 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Bet kokie surinkti išankstinės 
informacijos apie keleivius (API) 
duomenys

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 487
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 19 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Visi ankstesni 1–18 punktuose 
išvardytų PNR duomenų pakeitimai

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 488
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 19 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Visi ankstesni 1–18 punktuose 
išvardytų PNR duomenų pakeitimai

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 489
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 19 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Visi ankstesni 1–18 punktuose
išvardytų PNR duomenų pakeitimai 

(19) Visi ankstesni išvardytų PNR 
duomenų pakeitimai 

Or. en


