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Grozījums Nr. 204
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. pants svītrots
Definīcijas

Šajā direktīvā piemēro šādas definīcijas:
a) "gaisa pārvadātājs" ir gaisa transporta 
uzņēmums, kuram ir derīga darbības 
licence vai līdzvērtīgs dokuments, kas tam 
ļauj pa gaisu pārvadāt pasažierus;
b) "starptautisks lidojums" ir ikviens 
grafikā paredzēts vai neparedzēts gaisa 
pārvadātāja veikts lidojums, ar ko plānots 
nolaisties kādas dalībvalsts teritorijā, ja 
tas sācies trešā valstī, vai ar ko paredzēts 
izlidot no kādas dalībvalsts teritorijas ar 
galamērķi trešā valstī, abos gadījumos 
ietverot arī visas pārsēšanās vai tranzīta 
lidojumus;
c) „Pasažieru datu reģistrs" jeb "PDR 
dati" ir ikviena pasažiera ceļošanas datu 
reģistrs, kurā ir iekļauta rezervācijas 
sistēmās, izlidošanas kontroles sistēmās 
vai līdzvērtīgās sistēmās, kas nodrošina 
tādas pašas funkcijas, iekļautā 
informācija, kas vajadzīga, lai 
rezervējošie un iesaistītie gaisa 
pārvadātāji varētu veikt ikviena katras 
personas personīgi vai tās vārdā pieteiktā 
ceļojuma rezervācijas apstrādi un 
kontroli;
d) „pasažieris” ir ikviena persona, kas nav 
gaisa kuģa apkalpes loceklis, bet kas ar 
gaisa pārvadātāja piekrišanu tiek 
pārvadāts vai kuru paredzēts pārvadāt 
gaisa kuģī;
e) "rezervācijas sistēmas" ir gaisa 
pārvadātāju iekšējās uzskaites sistēmas, 
kurās darbībām ar rezervāciju tiek vākti 
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PDR dati;
f) „push metode” ir metode, saskaņā ar 
kuru gaisa pārvadātāji nosūta 
nepieciešamos PDR datus uz tās iestādes 
datubāzi, kas tos pieprasa;
g) "teroristu nodarījumi" ir valsts tiesību 
aktos noteiktie nodarījumi, kas minēti 1. 
līdz 4. pantā Padomes Pamatlēmumā 
2002/475/TI;
h) "smagi noziegumi" ir valstu tiesību 
aktos noteikti nodarījumi, kas minēti 
Pamatlēmuma 2002/584/TI 2. panta 
2. punktā, ja par tiem saskaņā ar 
dalībvalsts tiesību aktiem var piemērot 
brīvības atņemšanas sodu vai ar brīvības 
atņemšanu saistītu drošības līdzekli, kura 
maksimālais ilgums ir vismaz trīs gadi, 
tomēr dalībvalstis var izslēgt tādus mazāk 
smagus nodarījumus, attiecībā uz kuriem, 
ņemot vērā attiecīgās dalībvalsts 
krimināltiesību sistēmu, PDR datu 
apstrāde saskaņā ar šo direktīvu 
neatbilstu samērīguma principam;
i) “smagi starptautiski noziegumi” ir 
valstu tiesību aktos noteikti nodarījumi, 
kas minēti Pamatlēmuma 2002/584/TI 
2. panta 2. punktā, ja par tiem saskaņā ar 
dalībvalsts tiesību aktiem var piemērot 
brīvības atņemšanas sodu vai ar brīvības 
atņemšanu saistītu drošības līdzekli, kura 
maksimālais ilgums ir vismaz trīs gadi, un 
ja
i) tie ir pastrādāti vairāk nekā vienā valstī,
ii) tie ir pastrādāti vienā valstī, bet to 
sagatavošanas, plānošanas, vadības vai 
kontroles būtiska daļa notiek citā valstī,
iii) tie ir pastrādāti vienā valstī, bet tajos ir 
iesaistīts organizēts noziedzīgs grupējums, 
kas veic noziedzīgas darbības vairāk nekā 
vienā valstī, vai
iv) tie ir pastrādāti vienā valstī, bet tiem ir 
būtiskas sekas citā valstī.

Or. en
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Grozījums Nr. 205
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) "starptautisks lidojums" ir ikviens 
grafikā paredzēts vai neparedzēts gaisa 
pārvadātāja veikts lidojums, ar ko plānots 
nolaisties kādas dalībvalsts teritorijā, ja tas 
sācies trešā valstī, vai ar ko paredzēts 
izlidot no kādas dalībvalsts teritorijas ar 
galamērķi trešā valstī, abos gadījumos 
ietverot arī visas pārsēšanās vai tranzīta 
lidojumus;

b) „riskam pakļauts starptautisks 
lidojums” ir ikviens grafikā paredzēts vai 
neparedzēts gaisa pārvadātāja veikts 
augsta riska lidojums, ar ko plānots 
nolaisties kādas dalībvalsts teritorijā, ja tas 
sācies trešā valstī, vai ar ko paredzēts 
izlidot no kādas dalībvalsts teritorijas ar 
galamērķi trešā valstī, izņemot tranzīta 
lidojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 206
Hubert Pirker, Frank Engel

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) "starptautisks lidojums" ir ikviens 
grafikā paredzēts vai neparedzēts gaisa 
pārvadātāja veikts lidojums, ar ko plānots 
nolaisties kādas dalībvalsts teritorijā, ja tas 
sācies trešā valstī, vai ar ko paredzēts 
izlidot no kādas dalībvalsts teritorijas ar 
galamērķi trešā valstī, abos gadījumos 
ietverot arī visas pārsēšanās vai tranzīta 
lidojumus;

b) „starptautisks lidojums” ir ikviens 
grafikā paredzēts vai neparedzēts gaisa 
pārvadātāja veikts lidojums, ar ko plānots 
nolaisties kādas dalībvalsts teritorijā, ja tas 
sācies trešā valstī, vai ar ko paredzēts 
izlidot no kādas dalībvalsts teritorijas ar 
galamērķi trešā valstī, abos gadījumos 
ietverot arī visas pārsēšanās vai tranzīta 
lidojumus, bet izņemot gaisa ambulances 
lidojumus, ar kuriem pārvadā pacientus 
vai orgānus;

Or. de
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Grozījums Nr. 207
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) "starptautisks lidojums" ir ikviens 
grafikā paredzēts vai neparedzēts gaisa 
pārvadātāja veikts lidojums, ar ko plānots 
nolaisties kādas dalībvalsts teritorijā, ja tas 
sācies trešā valstī, vai ar ko paredzēts 
izlidot no kādas dalībvalsts teritorijas ar 
galamērķi trešā valstī, abos gadījumos 
ietverot arī visas pārsēšanās vai tranzīta 
lidojumus;

b) „starptautisks lidojums” ir ikviens 
grafikā paredzēts vai neparedzēts gaisa 
pārvadātāja veikts lidojums, ar ko plānots 
nolaisties kādas dalībvalsts teritorijā, ja tas 
sācies trešā valstī, vai ar ko paredzēts 
izlidot no kādas dalībvalsts teritorijas ar 
galamērķi trešā valstī;

Or. en

Grozījums Nr. 208
Véronique Mathieu

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) "starptautisks lidojums" ir ikviens 
grafikā paredzēts vai neparedzēts gaisa 
pārvadātāja veikts lidojums, ar ko plānots 
nolaisties kādas dalībvalsts teritorijā, ja tas 
sācies trešā valstī, vai ar ko paredzēts 
izlidot no kādas dalībvalsts teritorijas ar 
galamērķi trešā valstī, abos gadījumos 
ietverot arī visas pārsēšanās vai tranzīta 
lidojumus;

b) „ārpuskopienas lidojums” ir ikviens 
grafikā paredzēts vai neparedzēts gaisa 
pārvadātāja veikts lidojums, ar ko plānots 
nolaisties kādas dalībvalsts teritorijā, ja tas 
sācies trešā valstī, vai ar ko paredzēts 
izlidot no kādas dalībvalsts teritorijas ar 
galamērķi trešā valstī, abos gadījumos 
ietverot arī visas pārsēšanās vai tranzīta 
lidojumus;

ba) „lidojums Savienības iekšienē” ir 
ikviens grafikā paredzēts vai neparedzēts 
gaisa pārvadātāja veikts lidojums, kas 
sācies kādā dalībvalstī un ar ko plānots 
nolaisties kādas citas dalībvalsts teritorijā;

Or. fr
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Pamatojums

Ietverot „lidojuma Savienības iekšienē”, novērš pārpratumus.

Grozījums Nr. 209
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) „iekšzemes lidojums” ir ikviens 
grafikā paredzēts vai neparedzēts gaisa 
pārvadātāja veikts lidojums, ar kuru 
plānots nolaisties kādas dalībvalsts 
teritorijā un kurš sācies kādā citā 
dalībvalstī, kā arī kura galamērķis ir kāda 
dalībvalsts;

Or. en

Grozījums Nr. 210
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) „riskam pakļauts lidojums” ir ikviens 
starptautisks lidojums, ko valsts 
kompetentās iestādes noteikušas kā 
lidojumu, kuru, iespējams, varētu 
izmantot pasažieri, kas ir iesaistīti 
teroristu nodarījumos vai smagos 
starptautiskos noziegumos; 

Or. en

Grozījums Nr. 211
Sophia in 't Veld



PE486.159v01-00 8/166 AM\897635LV.doc

LV

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) „Pasažieru datu reģistrs" jeb "PDR dati"
ir ikviena pasažiera ceļošanas datu reģistrs, 
kurā ir iekļauta rezervācijas sistēmās, 
izlidošanas kontroles sistēmās vai 
līdzvērtīgās sistēmās, kas nodrošina tādas 
pašas funkcijas, iekļautā informācija, kas 
vajadzīga, lai rezervējošie un iesaistītie 
gaisa pārvadātāji varētu veikt ikviena 
katras personas personīgi vai tās vārdā 
pieteiktā ceļojuma rezervācijas apstrādi un 
kontroli;

c) „Pasažieru datu reģistrs” jeb „PDR 
dati” ir ikviena pasažiera ceļošanas datu 
reģistrs, kuru elektroniski veido un uztur 
gaisa pārvadātāji, veicot savu darbību, un 
kurā ir iekļauta rezervācijas sistēmās, 
izlidošanas kontroles sistēmās vai 
līdzvērtīgās sistēmās, kas nodrošina tādas 
pašas funkcijas, iekļautā informācija, kas 
vajadzīga, lai rezervējošie un iesaistītie 
gaisa pārvadātāji varētu veikt ikviena 
katras personas personīgi vai tās vārdā 
pieteiktā ceļojuma rezervācijas apstrādi un 
kontroli;

Or. en

Grozījums Nr. 212
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) „push metode” ir metode, saskaņā ar 
kuru gaisa pārvadātāji nosūta 
nepieciešamos PDR datus uz tās iestādes 
datubāzi, kas tos pieprasa;

f) „push metode” ir metode, saskaņā ar 
kuru gaisa pārvadātāji nosūta savā rīcībā 
esošos un šīs direktīvas pielikumā 
uzskaitītos PDR datus uz tās iestādes 
datubāzi, kas tos pieprasa;

Or. de

Grozījums Nr. 213
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – f apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) „push metode” ir metode, saskaņā ar 
kuru gaisa pārvadātāji nosūta 
nepieciešamos PDR datus uz tās iestādes 
datubāzi, kas tos pieprasa;

f) „push metode” ir metode, saskaņā ar 
kuru gaisa pārvadātāji nosūta apkopotos un 
pielikumā uzskaitītos PDR datus uz tās 
iestādes datubāzi, kas tos pieprasa;

Or. en

Grozījums Nr. 214
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) "smagi noziegumi" ir valstu tiesību 
aktos noteikti nodarījumi, kas minēti 
Pamatlēmuma 2002/584/TI 2. panta 
2. punktā, ja par tiem saskaņā ar 
dalībvalsts tiesību aktiem var piemērot 
brīvības atņemšanas sodu vai ar brīvības
atņemšanu saistītu drošības līdzekli, kura 
maksimālais ilgums ir vismaz trīs gadi, 
tomēr dalībvalstis var izslēgt tādus mazāk 
smagus nodarījumus, attiecībā uz kuriem, 
ņemot vērā attiecīgās dalībvalsts 
krimināltiesību sistēmu, PDR datu 
apstrāde saskaņā ar šo direktīvu 
neatbilstu samērīguma principam;

svītrots

Or. en

Pamatojums

PDR datus būtu jāapstrādā tikai nolūkā novērst, atklāt un izmeklēt teroristu nodarījumus un 
smagus starptautiskus noziegumus, kā arī saukt pie atbildības par tiem. PDR datus neizmanto 
citiem nolūkiem.

Grozījums Nr. 215
Carmen Romero López, Birgit Sippel
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) "smagi noziegumi" ir valstu tiesību 
aktos noteikti nodarījumi, kas minēti 
Pamatlēmuma 2002/584/TI 2. panta 
2. punktā, ja par tiem saskaņā ar 
dalībvalsts tiesību aktiem var piemērot 
brīvības atņemšanas sodu vai ar brīvības 
atņemšanu saistītu drošības līdzekli, kura 
maksimālais ilgums ir vismaz trīs gadi, 
tomēr dalībvalstis var izslēgt tādus mazāk 
smagus nodarījumus, attiecībā uz kuriem, 
ņemot vērā attiecīgās dalībvalsts 
krimināltiesību sistēmu, PDR datu 
apstrāde saskaņā ar šo direktīvu 
neatbilstu samērīguma principam;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 216
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) "smagi noziegumi" ir valstu tiesību 
aktos noteikti nodarījumi, kas minēti 
Pamatlēmuma 2002/584/TI 2. panta 
2. punktā, ja par tiem saskaņā ar 
dalībvalsts tiesību aktiem var piemērot 
brīvības atņemšanas sodu vai ar brīvības 
atņemšanu saistītu drošības līdzekli, kura 
maksimālais ilgums ir vismaz trīs gadi, 
tomēr dalībvalstis var izslēgt tādus mazāk 
smagus nodarījumus, attiecībā uz kuriem, 
ņemot vērā attiecīgās dalībvalsts 
krimināltiesību sistēmu, PDR datu 
apstrāde saskaņā ar šo direktīvu 
neatbilstu samērīguma principam;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 217
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) "smagi noziegumi" ir valstu tiesību 
aktos noteikti nodarījumi, kas minēti 
Pamatlēmuma 2002/584/TI 2. panta 
2. punktā, ja par tiem saskaņā ar 
dalībvalsts tiesību aktiem var piemērot 
brīvības atņemšanas sodu vai ar brīvības 
atņemšanu saistītu drošības līdzekli, kura 
maksimālais ilgums ir vismaz trīs gadi, 
tomēr dalībvalstis var izslēgt tādus mazāk 
smagus nodarījumus, attiecībā uz kuriem, 
ņemot vērā attiecīgās dalībvalsts 
krimināltiesību sistēmu, PDR datu 
apstrāde saskaņā ar šo direktīvu 
neatbilstu samērīguma principam;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 218
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) "smagi noziegumi" ir valstu tiesību 
aktos noteikti nodarījumi, kas minēti 
Pamatlēmuma 2002/584/TI 2. panta 
2. punktā, ja par tiem saskaņā ar 
dalībvalsts tiesību aktiem var piemērot 
brīvības atņemšanas sodu vai ar brīvības 
atņemšanu saistītu drošības līdzekli, kura 
maksimālais ilgums ir vismaz trīs gadi, 
tomēr dalībvalstis var izslēgt tādus mazāk 
smagus nodarījumus, attiecībā uz kuriem, 
ņemot vērā attiecīgās dalībvalsts 
krimināltiesību sistēmu, PDR datu 

svītrots
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apstrāde saskaņā ar šo direktīvu 
neatbilstu samērīguma principam;

Or. en

Grozījums Nr. 219
Frank Engel

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) "smagi noziegumi" ir valstu tiesību 
aktos noteikti nodarījumi, kas minēti 
Pamatlēmuma 2002/584/TI 2. panta 
2. punktā, ja par tiem saskaņā ar dalībvalsts 
tiesību aktiem var piemērot brīvības 
atņemšanas sodu vai ar brīvības atņemšanu 
saistītu drošības līdzekli, kura maksimālais
ilgums ir vismaz trīs gadi, tomēr 
dalībvalstis var izslēgt tādus mazāk 
smagus nodarījumus, attiecībā uz kuriem, 
ņemot vērā attiecīgās dalībvalsts 
krimināltiesību sistēmu, PDR datu 
apstrāde saskaņā ar šo direktīvu 
neatbilstu samērīguma principam;

h) „smagi noziegumi” ir valstu tiesību 
aktos noteikti nodarījumi, kas minēti 
Pamatlēmuma 2002/584/TI 2. panta 
2. punktā, ja par tiem saskaņā ar dalībvalsts 
tiesību aktiem var piemērot brīvības 
atņemšanas sodu vai ar brīvības atņemšanu 
saistītu drošības līdzekli, kura minimālais
ilgums ir vismaz pieci gadi;

Or. en

Grozījums Nr. 220
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) "smagi noziegumi" ir valstu tiesību 
aktos noteikti nodarījumi, kas minēti 
Pamatlēmuma 2002/584/TI 2. panta 
2. punktā, ja par tiem saskaņā ar dalībvalsts 
tiesību aktiem var piemērot brīvības 
atņemšanas sodu vai ar brīvības atņemšanu 

h) "smagi noziegumi" ir valstu tiesību 
aktos noteikti nodarījumi, kas minēti 
Pamatlēmuma 2002/584/TI 2. panta 
2. punktā, ja par tiem saskaņā ar dalībvalsts 
tiesību aktiem var piemērot brīvības 
atņemšanas sodu vai ar brīvības atņemšanu 
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saistītu drošības līdzekli, kura maksimālais 
ilgums ir vismaz trīs gadi, tomēr 
dalībvalstis var izslēgt tādus mazāk smagus 
nodarījumus, attiecībā uz kuriem, ņemot 
vērā attiecīgās dalībvalsts krimināltiesību 
sistēmu, PDR datu apstrāde saskaņā ar šo 
direktīvu neatbilstu samērīguma
principam;

saistītu drošības līdzekli, kura maksimālais 
ilgums ir vismaz trīs gadi, tomēr 
dalībvalstis izslēdz tādus mazāk smagus 
nodarījumus, attiecībā uz kuriem, ņemot 
vērā attiecīgās dalībvalsts krimināltiesību 
sistēmu, PDR datu apstrāde saskaņā ar šo 
direktīvu neatbilstu samērīguma un 
nepieciešamības principiem;

Or. en

Grozījums Nr. 221
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) "smagi noziegumi" ir valstu tiesību 
aktos noteikti nodarījumi, kas minēti 
Pamatlēmuma 2002/584/TI 2. panta 
2. punktā, ja par tiem saskaņā ar dalībvalsts 
tiesību aktiem var piemērot brīvības 
atņemšanas sodu vai ar brīvības atņemšanu 
saistītu drošības līdzekli, kura maksimālais 
ilgums ir vismaz trīs gadi, tomēr 
dalībvalstis var izslēgt tādus mazāk smagus 
nodarījumus, attiecībā uz kuriem, ņemot 
vērā attiecīgās dalībvalsts krimināltiesību 
sistēmu, PDR datu apstrāde saskaņā ar šo 
direktīvu neatbilstu samērīguma principam;

h) „smagi noziegumi” ir valstu tiesību 
aktos noteikti nodarījumi, kas minēti 
Pamatlēmuma 2002/584/TI 2. panta 
2. punktā, ja par tiem saskaņā ar dalībvalsts 
tiesību aktiem var piemērot brīvības 
atņemšanas sodu vai ar brīvības atņemšanu 
saistītu drošības līdzekli, kura maksimālais 
ilgums ir vismaz trīs gadi, tomēr tādus 
mazāk smagus nodarījumus, attiecībā uz 
kuriem, ņemot vērā dalībvalstu
krimināltiesību sistēmas, PDR datu 
apstrāde saskaņā ar šo direktīvu neatbilstu 
samērīguma principam, var izslēgt;

Or. de

Grozījums Nr. 222
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) “smagi starptautiski noziegumi” ir svītrots
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valstu tiesību aktos noteikti nodarījumi, 
kas minēti Pamatlēmuma 2002/584/TI 
2. panta 2. punktā, ja par tiem saskaņā ar 
dalībvalsts tiesību aktiem var piemērot 
brīvības atņemšanas sodu vai ar brīvības 
atņemšanu saistītu drošības līdzekli, kura 
maksimālais ilgums ir vismaz trīs gadi, un 
ja
i) tie ir pastrādāti vairāk nekā vienā valstī,
ii) tie ir pastrādāti vienā valstī, bet to 
sagatavošanas, plānošanas, vadības vai 
kontroles būtiska daļa notiek citā valstī,
iii) tie ir pastrādāti vienā valstī, bet tajos ir 
iesaistīts organizēts noziedzīgs grupējums, 
kas veic noziedzīgas darbības vairāk nekā 
vienā valstī, vai
iv) tie ir pastrādāti vienā valstī, bet tiem ir 
būtiskas sekas citā valstī.

Or. en

Grozījums Nr. 223
Frank Engel

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – i apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) “smagi starptautiski noziegumi” ir valstu 
tiesību aktos noteikti nodarījumi, kas 
minēti Pamatlēmuma 2002/584/TI 2. panta 
2. punktā, ja par tiem saskaņā ar dalībvalsts 
tiesību aktiem var piemērot brīvības 
atņemšanas sodu vai ar brīvības atņemšanu 
saistītu drošības līdzekli, kura maksimālais 
ilgums ir vismaz trīs gadi, un ja

i) „smagi starptautiski noziegumi” ir valstu 
tiesību aktos noteikti nodarījumi, kas 
minēti Pamatlēmuma 2002/584/TI 2. panta 
2. punktā, ja par tiem saskaņā ar dalībvalsts 
tiesību aktiem var piemērot brīvības 
atņemšanas sodu vai ar brīvības atņemšanu 
saistītu drošības līdzekli, kura maksimālais 
ilgums ir vismaz pieci gadi, un ja

Or. en

Grozījums Nr. 224
Jan Philipp Albrecht
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – i apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) “smagi starptautiski noziegumi” ir valstu 
tiesību aktos noteikti nodarījumi, kas 
minēti Pamatlēmuma 2002/584/TI 2. panta 
2. punktā, ja par tiem saskaņā ar dalībvalsts 
tiesību aktiem var piemērot brīvības 
atņemšanas sodu vai ar brīvības atņemšanu 
saistītu drošības līdzekli, kura maksimālais 
ilgums ir vismaz trīs gadi, un ja

i) „smagi starptautiski noziegumi” ir šādi 
valstu tiesību aktos noteikti nodarījumi, kas 
minēti Pamatlēmuma 2002/584/TI 2. panta 
2. punktā: cilvēku tirdzniecība, narkotiku 
nelikumīga tirdzniecība un ieroču, 
munīcijas un sprāgstvielu nelikumīga 
tirdzniecība, ja par tiem saskaņā ar 
dalībvalsts tiesību aktiem var piemērot 
brīvības atņemšanas sodu vai ar brīvības 
atņemšanu saistītu drošības līdzekli, kura 
maksimālais ilgums ir vismaz trīs gadi, un 
ja

Or. en

Grozījums Nr. 225
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – i apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) “smagi starptautiski noziegumi” ir valstu 
tiesību aktos noteikti nodarījumi, kas 
minēti Pamatlēmuma 2002/584/TI 2. panta 
2. punktā, ja par tiem saskaņā ar 
dalībvalsts tiesību aktiem var piemērot 
brīvības atņemšanas sodu vai ar brīvības 
atņemšanu saistītu drošības līdzekli, kura
maksimālais ilgums ir vismaz trīs gadi, un 
ja

i) “smagi starptautiski noziegumi” ir valstu 
tiesību aktos noteikti nodarījumi, kas 
minēti Pamatlēmuma 2002/584/TI 2. panta 
2. punktā, ja par tiem parasti var piemērot 
būtisku brīvības atņemšanas sodu vai ar 
brīvības atņemšanu saistītu drošības 
līdzekli uz vērā ņemamu laiku un ja

Or. de

Grozījums Nr. 226
Martin Ehrenhauser
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – i apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) “smagi starptautiski noziegumi” ir valstu 
tiesību aktos noteikti nodarījumi, kas 
minēti Pamatlēmuma 2002/584/TI 2. panta 
2. punktā, ja par tiem saskaņā ar dalībvalsts 
tiesību aktiem var piemērot brīvības 
atņemšanas sodu vai ar brīvības atņemšanu 
saistītu drošības līdzekli, kura maksimālais 
ilgums ir vismaz trīs gadi, un ja

i) „smagi starptautiski noziegumi” ir valstu 
tiesību aktos noteikti nodarījumi, kas 
minēti Pamatlēmuma 2002/584/TI 2. panta 
2. punktā, ja tiem ir nozīmīga 
starptautiska dimensija un par tiem 
saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem var 
piemērot brīvības atņemšanas sodu vai ar 
brīvības atņemšanu saistītu drošības 
līdzekli, kura maksimālais ilgums ir vismaz 
trīs gadi, un ja

Or. en

Grozījums Nr. 227
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) “smagi starptautiski noziegumi” ir valstu 
tiesību aktos noteikti nodarījumi, kas 
minēti Pamatlēmuma 2002/584/TI 2. panta 
2. punktā, ja par tiem saskaņā ar dalībvalsts 
tiesību aktiem var piemērot brīvības 
atņemšanas sodu vai ar brīvības atņemšanu 
saistītu drošības līdzekli, kura maksimālais 
ilgums ir vismaz trīs gadi, un ja

i) “smagi starptautiski noziegumi” ir valstu 
tiesību aktos noteikti nodarījumi, kas 
minēti Pamatlēmuma 2002/584/TI 2. panta 
2. punktā, ja par tiem saskaņā ar dalībvalsts 
tiesību aktiem var piemērot brīvības 
atņemšanas sodu vai ar brīvības atņemšanu 
saistītu drošības līdzekli, kura maksimālais 
ilgums ir vismaz pieci gadi, tomēr 
dalībvalstis var izslēgt tādus mazāk 
smagus nodarījumus, attiecībā uz kuriem, 
ņemot vērā attiecīgās dalībvalsts 
krimināltiesību sistēmu, PDR datu 
apstrāde saskaņā ar šo direktīvu 
neatbilstu samērīguma principam, un ja;

Or. en
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Grozījums Nr. 228
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) „sensitīvi dati” ir personas dati, kas 
atklāj personas dzimumu, rasi, ādas 
krāsu, etnisko vai sociālo izcelsmi, 
ģenētiskās iezīmes, valodu, reliģisko vai 
filozofisko pārliecību, politiskajiem 
uzskatiem, dalību arodbiedrībā, piederību 
nacionālai minoritātei, veselības stāvokli 
vai seksuālo orientāciju, kā noteikts 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
21. pantā, kā arī citus datus, kuri saskaņā 
ar vietējiem tiesību aktiem uzskatāmi par 
sensitīviem.

Or. en

Grozījums Nr. 229
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) „anonimizācija” saskaņā ar šo 
direktīvu nozīmē neatgriezeniskas 
manipulācijas ar personas datiem, kā 
noteikts Direktīvā 1995/46/EK, ja to īsteno 
vai nu datu kontrolieris, vai cita persona, 
lai datus nevarētu attiecināt uz vienu datu 
subjektu vai uz nelielu datu subjektu 
grupu, ņemot vērā visus līdzekļus, ko vai 
nu datu kontrolieris vai cita persona 
varētu izmantot, lai identificētu šo 
personu, it sevišķi izmantojot
identifikācijas numuru, atrašanās vietas 
datus, tiešsaistes identifikatoru vai vienu 
vai vairākus faktorus, kuri attiecas uz šīs 
personas fizisko, psiholoģisko, ģenētisko, 
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garīgo, ekonomisko, kultūras vai sociālo 
identitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 230
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) „profilēšana” ir iezīmju atklāšana, 
izmantojot datu kopumu un automātiskus 
vai daļēji automātiskus līdzekļus, lai datu 
kopumā noteiktu anomālijas.

Or. en

Grozījums Nr. 231
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. pants svītrots
Pasažieru informācijas nodaļa

1. Katra dalībvalsts izveido vai norīko 
iestādi, kas ir kompetenta novērst, atklāt, 
izmeklēt teroristu nodarījumus vai 
smagus noziegumus vai saukt pie 
atbildības par tiem, vai šādas iestādes 
filiāli, lai tā darbotos kā tās "Pasažieru 
informācijas nodaļa", kas ir atbildīga par 
PDR datu vākšanu no gaisa 
pārvadātajiem, minēto datu glabāšanu, to 
analizēšanu un analīzes rezultātu
nosūtīšanu 5. pantā minētajām 
kompetentajām iestādēm. Par tās 
darbiniekiem var norīkot kompetentu 
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publisko iestāžu darbiniekus.
2. Divas vai vairāk dalībvalstis par savu 
Pasažieru informācijas nodaļu var 
izveidot vai norīkot vienu un to pašu 
iestādi. Šādu Pasažieru informācijas 
nodaļu izveido vienā no iesaistītajām 
dalībvalstīm, un to uzskata par valsts 
Pasažieru informācijas nodaļu attiecībā 
uz visām šādām iesaistītajām dalībvalstīm. 
Iesaistītās dalībvalstis vienojas par sīki 
izstrādātiem Pasažieru informācijas 
nodaļas darbības noteikumiem un ievēro 
prasības, kas noteiktas šajā direktīvā.
3. Katra dalībvalsts par to paziņo 
Komisijai viena mēneša laikā kopš 
Pasažieru informācijas nodaļas izveides 
un var jebkurā laikā atjaunināt šo 
paziņojumu. Komisija šo informāciju, 
tostarp visus atjauninājumus publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Grozījums Nr. 232
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido vai norīko
iestādi, kas ir kompetenta novērst, atklāt, 
izmeklēt teroristu nodarījumus vai smagus 
noziegumus vai saukt pie atbildības par 
tiem, vai šādas iestādes filiāli, lai tā 
darbotos kā tās "Pasažieru informācijas 
nodaļa", kas ir atbildīga par PDR datu 
vākšanu no gaisa pārvadātajiem, minēto 
datu glabāšanu, to analizēšanu un analīzes 
rezultātu nosūtīšanu 5. pantā minētajām 
kompetentajām iestādēm. Par tās 
darbiniekiem var norīkot kompetentu 
publisko iestāžu darbiniekus.

1. Izveido Eiropas iestādi, kas ir 
kompetenta novērst, atklāt, izmeklēt 
teroristu nodarījumus vai smagus 
noziegumus vai saukt pie atbildības par 
tiem, lai tā darbotos kā „Pasažieru 
informācijas nodaļa”, kas ir atbildīga par 
PDR datu vākšanu no gaisa pārvadātajiem, 
minēto datu glabāšanu, to analizēšanu un 
analīzes rezultātu nosūtīšanu 5. pantā 
minētajām kompetentajām iestādēm.
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Or. de

Pamatojums

Iestādei nevajadzētu piešķirt atsevišķu jurisdikciju, kas būtu neatkarīga no valsts policijas 
iestāžu izmeklēšanas darbībām. Šāda jurisdikcija pilnībā ietilpst dalībvalstu neatkarīgajā
kompetencē.

Grozījums Nr. 233
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido vai norīko 
iestādi, kas ir kompetenta novērst, atklāt, 
izmeklēt teroristu nodarījumus vai smagus 
noziegumus vai saukt pie atbildības par 
tiem, vai šādas iestādes filiāli, lai tā 
darbotos kā tās "Pasažieru informācijas 
nodaļa", kas ir atbildīga par PDR datu 
vākšanu no gaisa pārvadātajiem, minēto 
datu glabāšanu, to analizēšanu un analīzes 
rezultātu nosūtīšanu 5. pantā minētajām 
kompetentajām iestādēm. Par tās 
darbiniekiem var norīkot kompetentu 
publisko iestāžu darbiniekus.

1. Katra dalībvalsts izveido vai norīko 
iestādi, kas ir kompetenta novērst, atklāt, 
izmeklēt teroristu nodarījumus vai saukt 
pie atbildības par tiem, vai šādas iestādes 
filiāli, lai tā darbotos kā tās „Pasažieru 
informācijas nodaļa”, kas ir atbildīga par 
PDR datu vākšanu no gaisa pārvadātajiem, 
minēto datu glabāšanu, to analizēšanu un 
analīzes rezultātu nosūtīšanu 5. pantā 
minētajām kompetentajām iestādēm. Par 
tās darbiniekiem var norīkot kompetentu 
publisko iestāžu darbiniekus.

Or. en

Grozījums Nr. 234
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido vai norīko 
iestādi, kas ir kompetenta novērst, atklāt, 
izmeklēt teroristu nodarījumus vai smagus 
noziegumus vai saukt pie atbildības par 
tiem, vai šādas iestādes filiāli, lai tā 

1. Katra dalībvalsts izveido vai norīko 
iestādi, kas ir kompetenta novērst, atklāt, 
izmeklēt teroristu nodarījumus vai smagus 
starptautiskus noziegumus vai saukt pie 
atbildības par tiem, vai šādas iestādes 
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darbotos kā tās "Pasažieru informācijas 
nodaļa", kas ir atbildīga par PDR datu 
vākšanu no gaisa pārvadātajiem, minēto 
datu glabāšanu, to analizēšanu un analīzes 
rezultātu nosūtīšanu 5. pantā minētajām 
kompetentajām iestādēm. Par tās 
darbiniekiem var norīkot kompetentu 
publisko iestāžu darbiniekus.

filiāli, lai tā darbotos kā tās „Pasažieru 
informācijas nodaļa”, kas ir atbildīga par 
PDR datu vākšanu no gaisa pārvadātajiem, 
minēto datu glabāšanu, to analizēšanu un 
analīzes rezultātu nosūtīšanu 5. pantā 
minētajām kompetentajām iestādēm. Par 
tās darbiniekiem var norīkot kompetentu 
publisko iestāžu darbiniekus.

Or. en

Grozījums Nr. 235
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbiniekus, kas sāks strādāt pasažieru 
informācijas nodaļās, pārbauda, lai 
nodrošinātu pēc iespējas lielākas 
garantijas, ka viņi ir kompetenti un 
godprātīgi, lai varētu apstrādāt PDR 
datus, kuri apkopoti saskaņā ar šo 
direktīvu, un šādiem darbiniekiem var 
piemērot 10.a pantā paredzētos sodus.

Or. en

Grozījums Nr. 236
Frank Engel

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Divas vai vairāk dalībvalstis par savu 
Pasažieru informācijas nodaļu var izveidot 
vai norīkot vienu un to pašu iestādi. Šādu 
Pasažieru informācijas nodaļu izveido 
vienā no iesaistītajām dalībvalstīm, un to 
uzskata par valsts Pasažieru informācijas 

2. Divas vai vairāk dalībvalstis par savu 
Pasažieru informācijas nodaļu var izveidot 
vai norīkot vienu un to pašu iestādi, 
piemēram, Eiropolu. Šādu Pasažieru 
informācijas nodaļu izveido vienā no 
iesaistītajām dalībvalstīm vai Eiropolā, un 
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nodaļu attiecībā uz visām šādām 
iesaistītajām dalībvalstīm. Iesaistītās 
dalībvalstis vienojas par sīki izstrādātiem 
Pasažieru informācijas nodaļas darbības 
noteikumiem un ievēro prasības, kas 
noteiktas šajā direktīvā.

to uzskata par valsts Pasažieru informācijas 
nodaļu attiecībā uz visām šādām 
iesaistītajām dalībvalstīm. Iesaistītās 
dalībvalstis vienojas par sīki izstrādātiem 
Pasažieru informācijas nodaļas darbības 
noteikumiem un ievēro prasības, kas 
noteiktas šajā direktīvā.

Or. en

Grozījums Nr. 237
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Divas vai vairāk dalībvalstis par savu 
Pasažieru informācijas nodaļu var 
izveidot vai norīkot vienu un to pašu 
iestādi. Šādu Pasažieru informācijas 
nodaļu izveido vienā no iesaistītajām 
dalībvalstīm, un to uzskata par valsts 
Pasažieru informācijas nodaļu attiecībā 
uz visām šādām iesaistītajām dalībvalstīm. 
Iesaistītās dalībvalstis vienojas par sīki 
izstrādātiem Pasažieru informācijas 
nodaļas darbības noteikumiem un ievēro 
prasības, kas noteiktas šajā direktīvā.

2. Pasažieru informācijas nodaļu izveido 
Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā. 
Dalībvalstis vienojas par sīki izstrādātiem 
Pasažieru informācijas nodaļas darbības 
noteikumiem un ievēro prasības, kas
noteiktas šajā direktīvā.

Or. de

Grozījums Nr. 238
Hubert Pirker

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Divas vai vairāk dalībvalstis par savu 
Pasažieru informācijas nodaļu var izveidot 
vai norīkot vienu un to pašu iestādi. Šādu

2. Divas vai vairāk dalībvalstis par savu 
Pasažieru informācijas nodaļu var izveidot 
vienu un to pašu struktūru vai iecelt 
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Pasažieru informācijas nodaļu izveido 
vienā no iesaistītajām dalībvalstīm, un to 
uzskata par valsts Pasažieru informācijas 
nodaļu attiecībā uz visām šādām 
iesaistītajām dalībvalstīm. Iesaistītās 
dalībvalstis vienojas par sīki izstrādātiem 
Pasažieru informācijas nodaļas darbības 
noteikumiem un ievēro prasības, kas 
noteiktas šajā direktīvā.

struktūru, piemēram, Eiropolu. Pasažieru 
informācijas nodaļu izveido vienā no 
iesaistītajām dalībvalstīm vai augstāka 
līmeņa struktūras, piemēram, Eiropola, 
galvenajā birojā, un to uzskata par valsts 
Pasažieru informācijas nodaļu attiecībā uz 
visām šādām iesaistītajām dalībvalstīm. 
Iesaistītās dalībvalstis vienojas par sīki 
izstrādātiem Pasažieru informācijas 
nodaļas darbības noteikumiem un ievēro 
prasības, kas noteiktas šajā direktīvā.

Or. de

Grozījums Nr. 239
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Lai uzraudzītu Pasažieru informācijas 
nodaļas darbības, izveido vadības valdi. 
Vadības valdē ir pa vienam pārstāvim no 
katras valsts kompetentās iestādes, 
Eiropola, Eiropas Datu aizsardzības 
uzraudzītāja un Komisijas. Vadības valde 
izstrādā savu reglamentu un ievēl 
priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku 
no savu locekļu vidus.

Or. de

Pamatojums

Vadības valdei būtu jārisina svarīgākie īpašie jautājumi. Priekšsēdētājs būtu atbildīgs par 
valdes administrēšanu, darbinieku vadību un vadības valdes lēmumu sagatavošanu un 
īstenošanu.

Grozījums Nr. 240
Axel Voss
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Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Katra dalībvalsts par to paziņo 
Komisijai viena mēneša laikā kopš 
Pasažieru informācijas nodaļas izveides 
un var jebkurā laikā atjaunināt šo 
paziņojumu. Komisija šo informāciju, 
tostarp visus atjauninājumus publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 241
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Katra Pasažieru informācijas nodaļa 
ieceļ datu aizsardzības ierēdni.

Or. en

Grozījums Nr. 242
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ar starptautisko lidojumu pasažieriem 
saistīto PDR datu glabāšanu, apstrādi un 
analizēšanu veic tikai Savienības 
teritorijā. Tāpēc šīm procedūrām piemēro 
Savienības tiesību aktus par personas 
datu aizsardzību.

Or. en
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Grozījums Nr. 243
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Dalībvalstis nodrošina, ka pasažieru 
informācijas nodaļu darbiniekiem tiek 
paredzēti preventīvi, efektīvi un samērīgi 
sodi, tostarp kriminālsankcijas, ja viņi 
nepareizi vai ļaunprātīgi izmanto PDR 
datus vai pieļauj citus saskaņā ar šo 
direktīvu pieņemto valsts noteikumu 
pārkāpumus.

Or. en

Grozījums Nr. 244
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Ar starptautisko lidojumu pasažieriem 
saistīto PDR datu glabāšanu, apstrādi un 
analizēšanu veic tikai ES teritorijā. Tāpēc 
šīm procedūrām piemēro Savienības 
tiesību aktus par personas datu 
aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 245
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
4. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. pants svītrots
PDR datu apstrāde

1. Saskaņā ar 6. pantu gaisa pārvadātāju 
nosūtītos PDR datus attiecībā uz 
starptautiskiem lidojumiem, kas ielido
katras dalībvalsts teritorijā vai izlido no 
tās, vāc attiecīgās dalībvalsts Pasažieru 
informācijas nodaļa. Ja gaisa pārvadātāju 
nosūtītie PDR dati ietver datus, kas nav 
uzskaitīti pielikumā, Pasažieru 
informācijas nodaļas šādus datus dzēš 
tūlīt pēc saņemšanas.
2. Pasažieru informācijas nodaļa apstrādā 
PDR datus tikai šādiem mērķiem:
(a) veikt pasažieru novērtējumu pirms 
viņu paredzētās ielidošanas dalībvalstī vai 
izlidošanas no tās, lai identificētu ikvienu 
personu, kas var būt iesaistīta teroristu 
nodarījumā vai smagā starptautiskā 
noziegumā un kuru 5. pantā minētajai 
kompetentajai iestādei nepieciešams 
pārbaudīt sīkāk. Veicot šādu novērtējumu, 
Pasažieru informācijas nodaļa var 
apstrādāt PDR datus saskaņā ar iepriekš 
noteiktiem kritērijiem. Dalībvalstis 
nodrošina, ka ikvienu pozitīvo atbilsmi, 
kas iegūta šādas automātiskas apstrādes 
rezultātā, individuāli izskata 
neautomātiskā veidā, lai pārbaudītu, vai 
5. pantā minētajai kompetentajai iestādei 
nepieciešams rīkoties;
(b) veikt pasažieru novērtējumu pirms 
viņu paredzētās ielidošanas dalībvalstī vai 
izlidošanas no tās, lai identificētu ikvienu 
personu, kas var būt iesaistīta teroristu 
nodarījumā vai smagā noziegumā un 
kuru 5. pantā minētajai kompetentajai 
iestādei nepieciešams pārbaudīt sīkāk. 
Veicot šādu novērtējumu, Pasažieru 
informācijas nodaļa var salīdzināt PDR 
datus ar attiecīgām datubāzēm, tostarp 
starptautiskām vai valstu datubāzēm vai 
Savienības datubāzu valstu 
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spoguļattēliem, ja tādi, pamatojoties uz 
Savienības tiesību aktiem, ir izveidoti par 
personām vai objektiem, kas tiek meklēti 
vai par kuriem ir ziņojums saskaņā ar 
Savienības, starptautiskiem vai valsts 
noteikumiem, ko piemēro šādām datnēm. 
Dalībvalstis nodrošina, ka ikvienu pozitīvo 
atbilsmi, kas iegūta šādas automātiskas 
apstrādes rezultātā, individuāli izskata 
neautomātiskā veidā, lai pārbaudītu, vai 
5. pantā minētajai kompetentajai iestādei 
nepieciešams rīkoties;
(c) katrā gadījumā atsevišķi reaģēt uz 
pienācīgi pamatotu kompetentās iestādes 
pieprasījumu sniegt PDR datus un 
konkrētos gadījumos apstrādāt PDR datus 
nolūkā novērst, atklāt, izmeklēt teroristu 
nodarījumus vai smagus noziegumus un 
saukt pie atbildības par tiem un iesniegt 
kompetentajai iestādei šādas apstrādes 
rezultātus; un
(d) analizēt PDR datus nolūkā atjaunināt 
vai izveidot jaunus vērtēšanas kritērijus, 
lai identificētu ikvienu personu, kas var 
būt iesaistīta teroristu nodarījumā vai 
smagā starptautiskā noziegumā, saskaņā 
ar a) apakšpunktā noteikto.
3. Šā panta 2. punkta a) apakšpunktā 
minēto pasažieru novērtējumu pirms to 
paredzētās ielidošanas dalībvalstī vai 
izlidošanas no tās veic nediskriminējošā 
veidā, pamatojoties uz vērtēšanas 
kritērijiem, kurus noteikusi tās Pasažieru 
informācijas nodaļa. Dalībvalstis 
nodrošina, ka Pasažieru informācijas 
nodaļas sadarbībā ar 5. pantā minētajām 
kompetentajām iestādēm nosaka 
vērtēšanas kritērijus. Vērtēšanas kritēriji 
nekādos apstākļos nav balstīti uz personas 
rasi vai etnisko izcelsmi, reliģisko un 
filozofisko pārliecību, politiskiem 
uzskatiem, dalību arodbiedrībās, veselību 
vai seksuālo dzīvi.
4. Dalībvalsts Pasažieru informācijas 
nodaļa saskaņā ar 2. punkta a) un 
b) apakšpunktiem identificēto personu 
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PDR datus vai minēto PDR datu 
apstrādes rezultātus nosūta turpmākai 
pārbaudei tās pašas dalībvalsts 
attiecīgajām kompetentajām iestādēm. 
Šādu nosūtīšanu apsver tikai un vienīgi 
katrā gadījumā atsevišķi.

Or. en

Grozījums Nr. 246
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar 6. pantu gaisa pārvadātāju 
nosūtītos PDR datus attiecībā uz 
starptautiskiem lidojumiem, kas ielido 
katras dalībvalsts teritorijā vai izlido no tās, 
vāc attiecīgās dalībvalsts Pasažieru 
informācijas nodaļa. Ja gaisa pārvadātāju 
nosūtītie PDR dati ietver datus, kas nav 
uzskaitīti pielikumā, Pasažieru 
informācijas nodaļas šādus datus dzēš tūlīt 
pēc saņemšanas.

1. Saskaņā ar 6. pantu gaisa pārvadātāju 
nosūtītos PDR datus attiecībā uz riskam 
pakļautiem starptautiskiem lidojumiem, 
kas ielido katras dalībvalsts teritorijā vai 
izlido no tās, vāc attiecīgās dalībvalsts 
Pasažieru informācijas nodaļa. Ja gaisa 
pārvadātāju nosūtītie PDR dati ietver datus, 
kas nav uzskaitīti pielikumā, Pasažieru 
informācijas nodaļas šādus datus 
neatgriezeniski dzēš tūlīt pēc saņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 247
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar 6. pantu gaisa pārvadātāju 
nosūtītos PDR datus attiecībā uz 
starptautiskiem lidojumiem, kas ielido 
katras dalībvalsts teritorijā vai izlido no tās, 
vāc attiecīgās dalībvalsts Pasažieru 
informācijas nodaļa. Ja gaisa pārvadātāju 

1. Saskaņā ar 6. pantu gaisa pārvadātāju 
nosūtītos PDR datus attiecībā uz 
starptautiskiem lidojumiem, kas ielido 
katras dalībvalsts teritorijā vai izlido no tās, 
vāc Pasažieru informācijas nodaļa. Ja gaisa 
pārvadātāju nosūtītie PDR dati ietver datus, 
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nosūtītie PDR dati ietver datus, kas nav 
uzskaitīti pielikumā, Pasažieru 
informācijas nodaļas šādus datus dzēš tūlīt 
pēc saņemšanas.

kas nav uzskaitīti pielikumā, Pasažieru 
informācijas nodaļas šādus datus dzēš tūlīt 
pēc saņemšanas.

Or. de

Grozījums Nr. 248
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar 6. pantu gaisa pārvadātāju 
nosūtītos PDR datus attiecībā uz 
starptautiskiem lidojumiem, kas ielido 
katras dalībvalsts teritorijā vai izlido no tās, 
vāc attiecīgās dalībvalsts Pasažieru 
informācijas nodaļa. Ja gaisa pārvadātāju 
nosūtītie PDR dati ietver datus, kas nav 
uzskaitīti pielikumā, Pasažieru 
informācijas nodaļas šādus datus dzēš tūlīt 
pēc saņemšanas.

Saskaņā ar 6. pantu gaisa pārvadātāju 
nosūtītos PDR datus attiecībā uz 
starptautiskiem lidojumiem, kas ielido 
katras dalībvalsts teritorijā vai izlido no tās, 
vāc attiecīgās dalībvalsts Pasažieru 
informācijas nodaļa, garantējot pēc 
iespējas lielāku drošību. Ja gaisa 
pārvadātāju nosūtītie PDR dati ietver datus, 
kas nav uzskaitīti pielikumā, Pasažieru 
informācijas nodaļas šādus datus dzēš tūlīt 
pēc saņemšanas. 

Or. ro

Grozījums Nr. 249
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar 6. pantu gaisa pārvadātāju 
nosūtītos PDR datus attiecībā uz 
starptautiskiem lidojumiem, kas ielido 
katras dalībvalsts teritorijā vai izlido no tās, 
vāc attiecīgās dalībvalsts Pasažieru 

1. Saskaņā ar 6. pantu gaisa pārvadātāju 
nosūtītos PDR datus attiecībā uz 
starptautiskiem lidojumiem, kas ielido 
katras dalībvalsts teritorijā vai izlido no tās, 
vāc attiecīgās dalībvalsts Pasažieru 



PE486.159v01-00 30/166 AM\897635LV.doc

LV

informācijas nodaļa. Ja gaisa pārvadātāju 
nosūtītie PDR dati ietver datus, kas nav 
uzskaitīti pielikumā, Pasažieru 
informācijas nodaļas šādus datus dzēš tūlīt 
pēc saņemšanas.

informācijas nodaļa. Neviens gaisa 
pārvadātājs nenosūta sensitīvus datus. Ja 
gaisa pārvadātāju nosūtītie PDR dati ietver 
datus, kas nav uzskaitīti pielikumā, 
Pasažieru informācijas nodaļas šādus datus 
dzēš tūlīt pēc saņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 250
Véronique Mathieu

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar 6. pantu gaisa pārvadātāju 
nosūtītos PDR datus attiecībā uz 
starptautiskiem lidojumiem, kas ielido 
katras dalībvalsts teritorijā vai izlido no tās, 
vāc attiecīgās dalībvalsts Pasažieru 
informācijas nodaļa. Ja gaisa pārvadātāju 
nosūtītie PDR dati ietver datus, kas nav 
uzskaitīti pielikumā, Pasažieru 
informācijas nodaļas šādus datus dzēš tūlīt 
pēc saņemšanas.

1. Saskaņā ar 6. pantu gaisa pārvadātāju 
nosūtītos PDR datus attiecībā uz 
lidojumiem Savienības iekšienē un 
ārpuskopienas lidojumiem, kas ielido 
katras dalībvalsts teritorijā vai izlido no tās, 
vāc attiecīgās dalībvalsts Pasažieru 
informācijas nodaļa. Ja gaisa pārvadātāju 
nosūtītie PDR dati ietver datus, kas nav 
uzskaitīti pielikumā, Pasažieru 
informācijas nodaļas šādus datus dzēš tūlīt 
pēc saņemšanas.

Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums izriet no visu lidojumu Savienības iekšienē ietveršanas direktīvas darbības 
jomā. Termini „lidojums Savienības iekšienē” un „ārpuskopienas lidojums” ir labāki par 
terminiem „starptautiskais lidojums” un „iekšējais lidojums”, kas aizgūti no Šengenas 
Robežu kodeksa un nav piemēroti direktīvai, kura attieksies uz visu Eiropas Savienības 
teritoriju.

Grozījums Nr. 251
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis sedz PDR datu vākšanas, 
apstrādes un nosūtīšanas izmaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 252
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis sedz PDR datu vākšanas, 
apstrādes un nosūtīšanas izmaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 253
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šī direktīva aizliedz PDR datu 
profilēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 254
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts



PE486.159v01-00 32/166 AM\897635LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) veikt pasažieru novērtējumu pirms 
viņu paredzētās ielidošanas dalībvalstī vai 
izlidošanas no tās, lai identificētu ikvienu 
personu, kas var būt iesaistīta teroristu 
nodarījumā vai smagā starptautiskā 
noziegumā un kuru 5. pantā minētajai 
kompetentajai iestādei nepieciešams 
pārbaudīt sīkāk. Veicot šādu novērtējumu, 
Pasažieru informācijas nodaļa var 
apstrādāt PDR datus saskaņā ar iepriekš 
noteiktiem kritērijiem. Dalībvalstis 
nodrošina, ka ikvienu pozitīvo atbilsmi, 
kas iegūta šādas automātiskas apstrādes 
rezultātā, individuāli izskata 
neautomātiskā veidā, lai pārbaudītu, vai 
5. pantā minētajai kompetentajai iestādei 
nepieciešams rīkoties;

svītrots

Or. en

Pamatojums

PDR datu profilēšanu vai apstrādi saskaņā ar iepriekš noteiktiem novērtēšanas kritērijiem 
nedrīkst atļaut, ja ES līmenī nav noteikta profilēšanas juridiskā definīcija.

Grozījums Nr. 255
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) veikt pasažieru novērtējumu pirms 
viņu paredzētās ielidošanas dalībvalstī vai 
izlidošanas no tās, lai identificētu ikvienu 
personu, kas var būt iesaistīta teroristu 
nodarījumā vai smagā starptautiskā 
noziegumā un kuru 5. pantā minētajai 
kompetentajai iestādei nepieciešams 
pārbaudīt sīkāk. Veicot šādu novērtējumu, 
Pasažieru informācijas nodaļa var 
apstrādāt PDR datus saskaņā ar iepriekš 

svītrots
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noteiktiem kritērijiem. Dalībvalstis 
nodrošina, ka ikvienu pozitīvo atbilsmi, 
kas iegūta šādas automātiskas apstrādes 
rezultātā, individuāli izskata 
neautomātiskā veidā, lai pārbaudītu, vai 
5. pantā minētajai kompetentajai iestādei 
nepieciešams rīkoties;

Or. en

Grozījums Nr. 256
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) veikt pasažieru novērtējumu pirms 
viņu paredzētās ielidošanas dalībvalstī vai 
izlidošanas no tās, lai identificētu ikvienu 
personu, kas var būt iesaistīta teroristu
nodarījumā vai smagā starptautiskā 
noziegumā un kuru 5. pantā minētajai 
kompetentajai iestādei nepieciešams 
pārbaudīt sīkāk. Veicot šādu novērtējumu, 
Pasažieru informācijas nodaļa var 
apstrādāt PDR datus saskaņā ar iepriekš 
noteiktiem kritērijiem. Dalībvalstis 
nodrošina, ka ikvienu pozitīvo atbilsmi, 
kas iegūta šādas automātiskas apstrādes 
rezultātā, individuāli izskata 
neautomātiskā veidā, lai pārbaudītu, vai 
5. pantā minētajai kompetentajai iestādei 
nepieciešams rīkoties;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 257
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) veikt pasažieru novērtējumu pirms viņu 
paredzētās ielidošanas dalībvalstī vai 
izlidošanas no tās, lai identificētu ikvienu 
personu, kas var būt iesaistīta teroristu 
nodarījumā vai smagā starptautiskā 
noziegumā un kuru 5. pantā minētajai 
kompetentajai iestādei nepieciešams 
pārbaudīt sīkāk. Veicot šādu novērtējumu, 
Pasažieru informācijas nodaļa var apstrādāt 
PDR datus saskaņā ar iepriekš noteiktiem 
kritērijiem. Dalībvalstis nodrošina, ka 
ikvienu pozitīvo atbilsmi, kas iegūta šādas 
automātiskas apstrādes rezultātā, 
individuāli izskata neautomātiskā veidā, lai 
pārbaudītu, vai 5. pantā minētajai 
kompetentajai iestādei nepieciešams 
rīkoties;

(a) veikt pasažieru novērtējumu pirms viņu 
paredzētās ielidošanas dalībvalstī vai 
izlidošanas no tās, lai identificētu ikvienu 
personu, kas var būt iesaistīta teroristu 
nodarījumā un kuru 5. pantā minētajai 
kompetentajai iestādei nepieciešams 
pārbaudīt sīkāk. Veicot šādu novērtējumu, 
Pasažieru informācijas nodaļa var apstrādāt 
PDR datus saskaņā ar iepriekš noteiktiem 
kritērijiem, ko izstrādājušas 5. pantā 
minētās kompetentās iestādes. Dalībvalstis 
nodrošina, ka ikvienu pozitīvo atbilsmi, kas 
iegūta šādas automātiskas apstrādes 
rezultātā, individuāli izskata neautomātiskā 
veidā, lai pārbaudītu, vai 5. pantā minētajai 
kompetentajai iestādei nepieciešams 
rīkoties;

Or. en

Grozījums Nr. 258
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) veikt pasažieru novērtējumu pirms viņu 
paredzētās ielidošanas dalībvalstī vai 
izlidošanas no tās, lai identificētu ikvienu 
personu, kas var būt iesaistīta teroristu 
nodarījumā vai smagā starptautiskā 
noziegumā un kuru 5. pantā minētajai 
kompetentajai iestādei nepieciešams 
pārbaudīt sīkāk. Veicot šādu novērtējumu, 
Pasažieru informācijas nodaļa var
apstrādāt PDR datus saskaņā ar iepriekš 
noteiktiem kritērijiem. Dalībvalstis 
nodrošina, ka ikvienu pozitīvo atbilsmi, kas 
iegūta šādas automātiskas apstrādes 
rezultātā, individuāli izskata neautomātiskā 
veidā, lai pārbaudītu, vai 5. pantā minētajai 

(a) veikt pasažieru novērtējumu pirms viņu 
paredzētās ielidošanas dalībvalstī vai 
izlidošanas no tās, lai identificētu ikvienu 
personu, kas var būt iesaistīta teroristu 
nodarījumā vai smagā starptautiskā 
noziegumā un kuru 5. pantā minētajai 
kompetentajai iestādei nepieciešams 
pārbaudīt sīkāk. Veicot šādu novērtējumu, 
Pasažieru informācijas nodaļa apstrādā
PDR datus saskaņā ar iepriekš noteiktiem 
objektīviem kritērijiem. Dalībvalstis 
nodrošina, ka ikvienu pozitīvo atbilsmi, kas 
iegūta šādas automātiskas apstrādes 
rezultātā, individuāli izskata neautomātiskā 
veidā, lai pārbaudītu, vai 5. pantā minētajai 
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kompetentajai iestādei nepieciešams 
rīkoties;

kompetentajai iestādei nepieciešams 
rīkoties; 

Or. ro

Grozījums Nr. 259
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) veikt pasažieru novērtējumu pirms viņu 
paredzētās ielidošanas dalībvalstī vai 
izlidošanas no tās, lai identificētu ikvienu 
personu, kas var būt iesaistīta teroristu 
nodarījumā vai smagā starptautiskā 
noziegumā un kuru 5. pantā minētajai 
kompetentajai iestādei nepieciešams 
pārbaudīt sīkāk. Veicot šādu novērtējumu, 
Pasažieru informācijas nodaļa var apstrādāt 
PDR datus saskaņā ar iepriekš noteiktiem 
kritērijiem. Dalībvalstis nodrošina, ka 
ikvienu pozitīvo atbilsmi, kas iegūta šādas
automātiskas apstrādes rezultātā, 
individuāli izskata neautomātiskā veidā, lai 
pārbaudītu, vai 5. pantā minētajai 
kompetentajai iestādei nepieciešams 
rīkoties;

(a) veikt pasažieru novērtējumu pirms viņu 
paredzētās ielidošanas dalībvalstī vai 
izlidošanas no tās, lai identificētu ikvienu 
personu, kas var būt iesaistīta teroristu 
nodarījumā vai smagā starptautiskā 
noziegumā un kuru 5. pantā minētajai 
kompetentajai iestādei nepieciešams 
pārbaudīt sīkāk. Veicot šādu novērtējumu, 
Pasažieru informācijas nodaļa nedrīkst
apstrādāt PDR datus saskaņā ar iepriekš 
noteiktiem kritērijiem. Dalībvalstis 
nodrošina, ka ikvienu pozitīvo atbilsmi, kas 
iegūta jebkādas automātiskas apstrādes 
rezultātā, individuāli izskata neautomātiskā 
veidā, lai pārbaudītu, vai 5. pantā minētajai 
kompetentajai iestādei nepieciešams 
rīkoties;

Or. en

Grozījums Nr. 260
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) veikt pasažieru novērtējumu pirms viņu 
paredzētās ielidošanas dalībvalstī vai 

(a) veikt pasažieru novērtējumu pirms viņu 
paredzētās ielidošanas dalībvalstī vai 
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izlidošanas no tās, lai identificētu ikvienu 
personu, kas var būt iesaistīta teroristu 
nodarījumā vai smagā starptautiskā 
noziegumā un kuru 5. pantā minētajai
kompetentajai iestādei nepieciešams 
pārbaudīt sīkāk. Veicot šādu novērtējumu, 
Pasažieru informācijas nodaļa var apstrādāt 
PDR datus saskaņā ar iepriekš noteiktiem 
kritērijiem. Dalībvalstis nodrošina, ka 
ikvienu pozitīvo atbilsmi, kas iegūta šādas 
automātiskas apstrādes rezultātā, 
individuāli izskata neautomātiskā veidā, lai 
pārbaudītu, vai 5. pantā minētajai 
kompetentajai iestādei nepieciešams 
rīkoties;

izlidošanas no tās, lai identificētu ikvienu 
personu, kas var būt iesaistīta teroristu 
nodarījumā vai smagā starptautiskā 
noziegumā un kuru 5. pantā minētajai 
kompetentajai iestādei nepieciešams 
pārbaudīt sīkāk. Veicot šādu novērtējumu, 
Pasažieru informācijas nodaļa var apstrādāt 
PDR datus saskaņā ar iepriekš noteiktiem 
kritērijiem. Pasažieru informācijas nodaļa
nodrošina, ka ikvienu pozitīvo atbilsmi, kas 
iegūta šādas automātiskas apstrādes 
rezultātā, individuāli izskata neautomātiskā 
veidā, lai pārbaudītu, vai 5. pantā minētajai 
kompetentajai iestādei nepieciešams 
rīkoties;

Or. de

Grozījums Nr. 261
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) veikt pasažieru novērtējumu pirms 
viņu paredzētās ielidošanas dalībvalstī vai 
izlidošanas no tās, lai identificētu ikvienu 
personu, kas var būt iesaistīta teroristu 
nodarījumā vai smagā noziegumā un 
kuru 5. pantā minētajai kompetentajai 
iestādei nepieciešams pārbaudīt sīkāk. 
Veicot šādu novērtējumu, Pasažieru 
informācijas nodaļa var salīdzināt PDR 
datus ar attiecīgām datubāzēm, tostarp 
starptautiskām vai valstu datubāzēm vai 
Savienības datubāzu valstu 
spoguļattēliem, ja tādi, pamatojoties uz 
Savienības tiesību aktiem, ir izveidoti par 
personām vai objektiem, kas tiek meklēti 
vai par kuriem ir ziņojums saskaņā ar 
Savienības, starptautiskiem vai valsts 
noteikumiem, ko piemēro šādām datnēm. 
Dalībvalstis nodrošina, ka ikvienu pozitīvo 
atbilsmi, kas iegūta šādas automātiskas 

svītrots



AM\897635LV.doc 37/166 PE486.159v01-00

LV

apstrādes rezultātā, individuāli izskata 
neautomātiskā veidā, lai pārbaudītu, vai 
5. pantā minētajai kompetentajai iestādei 
nepieciešams rīkoties;

Or. en

Grozījums Nr. 262
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) veikt pasažieru novērtējumu pirms viņu 
paredzētās ielidošanas dalībvalstī vai 
izlidošanas no tās, lai identificētu ikvienu 
personu, kas var būt iesaistīta teroristu 
nodarījumā vai smagā noziegumā un kuru 
5. pantā minētajai kompetentajai iestādei 
nepieciešams pārbaudīt sīkāk. Veicot šādu 
novērtējumu, Pasažieru informācijas 
nodaļa var salīdzināt PDR datus ar 
attiecīgām datubāzēm, tostarp 
starptautiskām vai valstu datubāzēm vai
Savienības datubāzu valstu spoguļattēliem, 
ja tādi, pamatojoties uz Savienības tiesību 
aktiem, ir izveidoti par personām vai 
objektiem, kas tiek meklēti vai par kuriem 
ir ziņojums saskaņā ar Savienības, 
starptautiskiem vai valsts noteikumiem, ko 
piemēro šādām datnēm. Dalībvalstis 
nodrošina, ka ikvienu pozitīvo atbilsmi, kas 
iegūta šādas automātiskas apstrādes 
rezultātā, individuāli izskata neautomātiskā 
veidā, lai pārbaudītu, vai 5. pantā minētajai 
kompetentajai iestādei nepieciešams 
rīkoties;

(b) pārbaudīt pasažieru identitāti pirms 
viņu paredzētās ielidošanas dalībvalstī vai 
izlidošanas no tās, lai identificētu ikvienu 
personu, kas var būt iesaistīta teroristu 
nodarījumā vai smagā starptautiskā 
noziegumā un kuru 5. pantā minētajai 
kompetentajai iestādei nepieciešams 
pārbaudīt sīkāk. Veicot šādu pārbaudi, 
Pasažieru informācijas nodaļa var 
salīdzināt PDR datus ar tam īpaši 
paredzētām datubāzēm, kuras izveidotas, 
lai novērstu, atklātu un izmeklētu 
teroristu nodarījumus un smagus 
noziegumus un sauktu pie atbildības par 
tiem, tostarp starptautiskām vai valstu 
datubāzēm vai Savienības datubāzu valstu 
spoguļattēliem, ja tādi, pamatojoties uz 
Savienības tiesību aktiem, ir izveidoti par 
personām vai objektiem, kas tiek meklēti 
vai par kuriem ir ziņojums saskaņā ar 
Savienības, starptautiskiem vai valsts 
noteikumiem, ko piemēro šādām datnēm. 
Dalībvalstis nodrošina, ka ikvienu pozitīvo 
atbilsmi, kas iegūta šādas automātiskas 
apstrādes rezultātā, individuāli izskata 
neautomātiskā veidā, lai pārbaudītu, vai 
5. pantā minētajai kompetentajai iestādei 
nepieciešams rīkoties;

Or. en
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Grozījums Nr. 263
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) veikt pasažieru novērtējumu pirms viņu 
paredzētās ielidošanas dalībvalstī vai 
izlidošanas no tās, lai identificētu ikvienu 
personu, kas var būt iesaistīta teroristu 
nodarījumā vai smagā noziegumā un kuru 
5. pantā minētajai kompetentajai iestādei 
nepieciešams pārbaudīt sīkāk. Veicot šādu 
novērtējumu, Pasažieru informācijas 
nodaļa var salīdzināt PDR datus ar 
attiecīgām datubāzēm, tostarp 
starptautiskām vai valstu datubāzēm vai 
Savienības datubāzu valstu spoguļattēliem, 
ja tādi, pamatojoties uz Savienības tiesību 
aktiem, ir izveidoti par personām vai 
objektiem, kas tiek meklēti vai par kuriem 
ir ziņojums saskaņā ar Savienības, 
starptautiskiem vai valsts noteikumiem, ko 
piemēro šādām datnēm. Dalībvalstis 
nodrošina, ka ikvienu pozitīvo atbilsmi, kas 
iegūta šādas automātiskas apstrādes 
rezultātā, individuāli izskata neautomātiskā 
veidā, lai pārbaudītu, vai 5. pantā minētajai 
kompetentajai iestādei nepieciešams 
rīkoties;

(b) veikt pasažieru novērtējumu pirms viņu 
paredzētās ielidošanas dalībvalstī vai 
izlidošanas no tās, lai identificētu ikvienu 
personu, kas var būt iesaistīta teroristu 
nodarījumā un kuru 5. pantā minētajai 
kompetentajai iestādei nepieciešams 
pārbaudīt sīkāk. Veicot šādu novērtējumu, 
Pasažieru informācijas nodaļa var 
salīdzināt PDR datus ar attiecīgām 
datubāzēm, tostarp starptautiskām vai 
valstu datubāzēm vai Savienības datubāzu 
valstu spoguļattēliem, ja tādi, pamatojoties 
uz Savienības tiesību aktiem, ir izveidoti 
par personām vai objektiem, kas tiek 
meklēti vai par kuriem ir ziņojums saskaņā 
ar Savienības, starptautiskiem vai valsts 
noteikumiem, ko piemēro šādām datnēm. 
Dalībvalstis nodrošina, ka ikvienu pozitīvo 
atbilsmi, kas iegūta šādas automātiskas 
apstrādes rezultātā, individuāli izskata 
neautomātiskā veidā, lai pārbaudītu, vai 
5. pantā minētajai kompetentajai iestādei 
nepieciešams rīkoties;

Or. en

Grozījums Nr. 264
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) veikt pasažieru novērtējumu pirms 
viņu paredzētās ielidošanas dalībvalstī vai 

(b) turpmāks pasažieru novērtējums, ko 
var veikt 5. pantā minētā kompetentā 
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izlidošanas no tās, lai identificētu ikvienu 
personu, kas var būt iesaistīta teroristu 
nodarījumā vai smagā noziegumā un
kuru 5. pantā minētajai kompetentajai 
iestādei nepieciešams pārbaudīt sīkāk. 
Veicot šādu novērtējumu, Pasažieru 
informācijas nodaļa var salīdzināt PDR 
datus ar attiecīgām datubāzēm, tostarp 
starptautiskām vai valstu datubāzēm vai 
Savienības datubāzu valstu spoguļattēliem, 
ja tādi, pamatojoties uz Savienības tiesību 
aktiem, ir izveidoti par personām vai 
objektiem, kas tiek meklēti vai par kuriem 
ir ziņojums saskaņā ar Savienības, 
starptautiskiem vai valsts noteikumiem, ko 
piemēro šādām datnēm. Dalībvalstis 
nodrošina, ka ikvienu pozitīvo atbilsmi, kas 
iegūta šādas automātiskas apstrādes 
rezultātā, individuāli izskata neautomātiskā 
veidā, lai pārbaudītu, vai 5. pantā minētajai 
kompetentajai iestādei nepieciešams 
rīkoties;

iestāde pirms viņu paredzētās ielidošanas 
dalībvalstī vai izlidošanas no tās, attiecībā 
uz pasažieriem, par kuriem pastāv 
pamatotas aizdomas, ka viņi ir iesaistīti 
teroristu nodarījumā vai smagā 
starptautiskā noziegumā. Veicot šādu 
novērtējumu, Pasažieru informācijas 
nodaļa var salīdzināt PDR datus ar 
attiecīgām datubāzēm, tostarp 
starptautiskām vai valstu datubāzēm vai 
Savienības datubāzu valstu spoguļattēliem, 
ja tādi, pamatojoties uz Savienības tiesību 
aktiem, ir izveidoti par personām vai 
objektiem, kas tiek meklēti vai par kuriem 
ir ziņojums saskaņā ar Savienības, 
starptautiskiem vai valsts noteikumiem, ko 
piemēro šādām datnēm. Dalībvalstis 
nodrošina, ka ikvienu pozitīvo atbilsmi, kas 
iegūta šādas automātiskas apstrādes 
rezultātā, individuāli izskata neautomātiskā 
veidā, lai pārbaudītu, vai 5. pantā minētajai
kompetentajai iestādei nepieciešams 
rīkoties;

Or. en

Grozījums Nr. 265
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) veikt pasažieru novērtējumu pirms 
viņu paredzētās ielidošanas dalībvalstī vai 
izlidošanas no tās, lai identificētu ikvienu 
personu, kas var būt iesaistīta teroristu 
nodarījumā vai smagā noziegumā un
kuru 5. pantā minētajai kompetentajai 
iestādei nepieciešams pārbaudīt sīkāk. 
Veicot šādu novērtējumu, Pasažieru 
informācijas nodaļa var salīdzināt PDR 
datus ar attiecīgām datubāzēm, tostarp 
starptautiskām vai valstu datubāzēm vai 
Savienības datubāzu valstu spoguļattēliem, 

(b) turpmāks pasažieru novērtējums, ko 
var veikt 5. pantā minētā kompetentā 
iestāde pirms viņu paredzētās ielidošanas 
dalībvalstī vai izlidošanas no tās, attiecībā 
uz pasažieriem, par kuriem pastāv 
pamatotas aizdomas, ka viņi ir iesaistīti 
teroristu nodarījumā vai smagā 
starptautiskā noziegumā. Veicot šādu 
novērtējumu, Pasažieru informācijas 
nodaļa var salīdzināt PDR datus ar 
attiecīgām datubāzēm, tostarp 
starptautiskām vai valstu datubāzēm vai 
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ja tādi, pamatojoties uz Savienības tiesību 
aktiem, ir izveidoti par personām vai 
objektiem, kas tiek meklēti vai par kuriem 
ir ziņojums saskaņā ar Savienības, 
starptautiskiem vai valsts noteikumiem, ko 
piemēro šādām datnēm. Dalībvalstis 
nodrošina, ka ikvienu pozitīvo atbilsmi, kas 
iegūta šādas automātiskas apstrādes 
rezultātā, individuāli izskata neautomātiskā 
veidā, lai pārbaudītu, vai 5. pantā minētajai 
kompetentajai iestādei nepieciešams 
rīkoties;

Savienības datubāzu valstu spoguļattēliem, 
ja tādi, pamatojoties uz Savienības tiesību 
aktiem, ir izveidoti par personām vai 
objektiem, kas tiek meklēti vai par kuriem 
ir ziņojums saskaņā ar Savienības, 
starptautiskiem vai valsts noteikumiem, ko 
piemēro šādām datnēm. Dalībvalstis 
nodrošina, ka ikvienu pozitīvo atbilsmi, kas 
iegūta šādas automātiskas apstrādes 
rezultātā, individuāli izskata neautomātiskā 
veidā, lai pārbaudītu, vai 5. pantā minētajai 
kompetentajai iestādei nepieciešams 
rīkoties;

Or. en

Grozījums Nr. 266
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) katrā gadījumā atsevišķi reaģēt uz 
pienācīgi pamatotu kompetentās iestādes 
pieprasījumu sniegt PDR datus un 
konkrētos gadījumos apstrādāt PDR datus 
nolūkā novērst, atklāt, izmeklēt teroristu 
nodarījumus vai smagus noziegumus un 
saukt pie atbildības par tiem un iesniegt 
kompetentajai iestādei šādas apstrādes 
rezultātus; un

(c) katrā gadījumā atsevišķi reaģēt uz 
pienācīgi pamatotu kompetentās iestādes 
pieprasījumu sniegt PDR datus un 
konkrētos gadījumos apstrādāt PDR datus 
nolūkā novērst, atklāt, izmeklēt teroristu 
nodarījumus vai smagus starptautiskus 
noziegumus un saukt pie atbildības par 
tiem un iesniegt kompetentajai iestādei 
šādas apstrādes rezultātus; un

Or. en

Grozījums Nr. 267
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) katrā gadījumā atsevišķi reaģēt uz 
pienācīgi pamatotu kompetentās iestādes 
pieprasījumu sniegt PDR datus un 
konkrētos gadījumos apstrādāt PDR datus 
nolūkā novērst, atklāt, izmeklēt teroristu 
nodarījumus vai smagus noziegumus un 
saukt pie atbildības par tiem un iesniegt 
kompetentajai iestādei šādas apstrādes 
rezultātus; un

(c) katrā gadījumā atsevišķi reaģēt uz 
pienācīgi pamatotu kompetentās iestādes 
pieprasījumu sniegt PDR datus un 
konkrētos gadījumos apstrādāt PDR datus 
nolūkā novērst, atklāt, izmeklēt teroristu 
nodarījumus un saukt pie atbildības par 
tiem un iesniegt kompetentajai iestādei 
šādas apstrādes rezultātus; un

Or. en

Grozījums Nr. 268
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) katrā gadījumā atsevišķi reaģēt uz 
pienācīgi pamatotu kompetentās iestādes 
pieprasījumu sniegt PDR datus un 
konkrētos gadījumos apstrādāt PDR datus 
nolūkā novērst, atklāt, izmeklēt teroristu 
nodarījumus vai smagus noziegumus un 
saukt pie atbildības par tiem un iesniegt 
kompetentajai iestādei šādas apstrādes 
rezultātus; un

(c) katrā gadījumā atsevišķi reaģēt uz 
pienācīgi pamatotu kompetentās iestādes 
pieprasījumu sniegt PDR datus un 
konkrētos gadījumos apstrādāt PDR datus 
nolūkā novērst, atklāt, izmeklēt teroristu 
nodarījumus vai smagus starptautiskus 
noziegumus un saukt pie atbildības par 
tiem un iesniegt kompetentajai iestādei 
šādas apstrādes rezultātus; un

Or. en

Grozījums Nr. 269
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) analizēt PDR datus nolūkā atjaunināt svītrots
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vai izveidot jaunus vērtēšanas kritērijus, 
lai identificētu ikvienu personu, kas var 
būt iesaistīta teroristu nodarījumā vai 
smagā starptautiskā noziegumā, saskaņā 
ar a) apakšpunktā noteikto.

Or. en

Grozījums Nr. 270
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) analizēt PDR datus nolūkā atjaunināt 
vai izveidot jaunus vērtēšanas kritērijus, 
lai identificētu ikvienu personu, kas var 
būt iesaistīta teroristu nodarījumā vai 
smagā starptautiskā noziegumā, saskaņā 
ar a) apakšpunktā noteikto.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 271
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) analizēt PDR datus nolūkā atjaunināt 
vai izveidot jaunus vērtēšanas kritērijus, 
lai identificētu ikvienu personu, kas var 
būt iesaistīta teroristu nodarījumā vai 
smagā starptautiskā noziegumā, saskaņā 
ar a) apakšpunktā noteikto.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 272
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) analizēt PDR datus nolūkā atjaunināt 
vai izveidot jaunus vērtēšanas kritērijus, 
lai identificētu ikvienu personu, kas var 
būt iesaistīta teroristu nodarījumā vai 
smagā starptautiskā noziegumā, saskaņā 
ar a) apakšpunktā noteikto.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 273
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) analizēt PDR datus nolūkā atjaunināt 
vai izveidot jaunus vērtēšanas kritērijus, lai 
identificētu ikvienu personu, kas var būt 
iesaistīta teroristu nodarījumā vai smagā 
starptautiskā noziegumā, saskaņā ar 
a) apakšpunktā noteikto.

(d) analizēt PDR datus nolūkā atjaunināt 
vai izveidot jaunus vērtēšanas kritērijus, lai 
identificētu ikvienu personu, kas var būt 
iesaistīta teroristu nodarījumā, saskaņā ar 
a) apakšpunktā noteikto.

Or. en

Grozījums Nr. 274
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 2. punkta a) apakšpunktā 
minēto pasažieru novērtējumu pirms to 

svītrots
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paredzētās ielidošanas dalībvalstī vai 
izlidošanas no tās veic nediskriminējošā 
veidā, pamatojoties uz vērtēšanas 
kritērijiem, kurus noteikusi tās Pasažieru 
informācijas nodaļa. Dalībvalstis 
nodrošina, ka Pasažieru informācijas 
nodaļas sadarbībā ar 5. pantā minētajām 
kompetentajām iestādēm nosaka 
vērtēšanas kritērijus. Vērtēšanas kritēriji 
nekādos apstākļos nav balstīti uz personas 
rasi vai etnisko izcelsmi, reliģisko un 
filozofisko pārliecību, politiskiem 
uzskatiem, dalību arodbiedrībās, veselību 
vai seksuālo dzīvi.

Or. en

Pamatojums

PDR datu profilēšanu vai apstrādi saskaņā ar iepriekš noteiktiem novērtēšanas kritērijiem 
nedrīkst atļaut, ja ES līmenī nav noteikta profilēšanas juridiskā definīcija.

Grozījums Nr. 275
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 2. punkta a) apakšpunktā 
minēto pasažieru novērtējumu pirms to 
paredzētās ielidošanas dalībvalstī vai 
izlidošanas no tās veic nediskriminējošā 
veidā, pamatojoties uz vērtēšanas 
kritērijiem, kurus noteikusi tās Pasažieru 
informācijas nodaļa. Dalībvalstis 
nodrošina, ka Pasažieru informācijas 
nodaļas sadarbībā ar 5. pantā minētajām
kompetentajām iestādēm nosaka 
vērtēšanas kritērijus. Vērtēšanas kritēriji 
nekādos apstākļos nav balstīti uz personas 
rasi vai etnisko izcelsmi, reliģisko un 
filozofisko pārliecību, politiskiem 
uzskatiem, dalību arodbiedrībās, veselību 

3. Šā panta 2. punkta a) apakšpunktā 
minēto pasažieru novērtējumu pirms to 
paredzētās ielidošanas dalībvalstī vai 
izlidošanas no tās veic nediskriminējošā 
veidā, pamatojoties uz vērtēšanas 
kritērijiem, dalībvalstis nodrošina, ka 
5. pantā minētās kompetentās iestādes
nosaka vērtēšanas kritērijus. Vērtēšanas 
kritēriji nekādos apstākļos nav balstīti uz 
personas rasi vai etnisko izcelsmi, reliģisko 
un filozofisko pārliecību, politiskiem 
uzskatiem, dalību arodbiedrībās, veselību 
vai seksuālo dzīvi.
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vai seksuālo dzīvi.

Or. en

Grozījums Nr. 276
Kinga Göncz

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 2. punkta a) apakšpunktā 
minēto pasažieru novērtējumu pirms to 
paredzētās ielidošanas dalībvalstī vai 
izlidošanas no tās veic nediskriminējošā 
veidā, pamatojoties uz vērtēšanas 
kritērijiem, kurus noteikusi tās Pasažieru 
informācijas nodaļa. Dalībvalstis 
nodrošina, ka Pasažieru informācijas 
nodaļas sadarbībā ar 5. pantā minētajām 
kompetentajām iestādēm nosaka vērtēšanas 
kritērijus. Vērtēšanas kritēriji nekādos 
apstākļos nav balstīti uz personas rasi vai 
etnisko izcelsmi, reliģisko un filozofisko 
pārliecību, politiskiem uzskatiem, dalību 
arodbiedrībās, veselību vai seksuālo dzīvi.

3. Šā panta 2. punkta a) apakšpunktā 
minēto pasažieru novērtējumu pirms to 
paredzētās ielidošanas dalībvalstī vai 
izlidošanas no tās veic nediskriminējošā 
veidā, pamatojoties uz vērtēšanas 
kritērijiem, kurus noteikusi tās Pasažieru 
informācijas nodaļa. Dalībvalstis 
nodrošina, ka Pasažieru informācijas 
nodaļas sadarbībā ar 5. pantā minētajām 
kompetentajām iestādēm nosaka vērtēšanas 
kritērijus. Vērtēšanas kritēriji nekādos 
apstākļos nav balstīti uz personas rasi vai 
etnisko izcelsmi, reliģisko un filozofisko 
pārliecību, politiskiem uzskatiem, dalību 
arodbiedrībās, veselību, invaliditāti vai 
seksuālo orientāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 277
Tanja Fajon

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 2. punkta a) apakšpunktā 
minēto pasažieru novērtējumu pirms to 
paredzētās ielidošanas dalībvalstī vai 
izlidošanas no tās veic nediskriminējošā 
veidā, pamatojoties uz vērtēšanas

3. Šā panta 2. punkta a) apakšpunktā 
minēto pasažieru novērtējumu pirms to 
paredzētās ielidošanas dalībvalstī vai 
izlidošanas no tās veic nediskriminējošā 
veidā, pamatojoties uz kopīgiem vērtēšanas 
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kritērijiem, kurus noteikusi tās Pasažieru 
informācijas nodaļa. Dalībvalstis 
nodrošina, ka Pasažieru informācijas 
nodaļas sadarbībā ar 5. pantā minētajām 
kompetentajām iestādēm nosaka 
vērtēšanas kritērijus. Vērtēšanas kritēriji 
nekādos apstākļos nav balstīti uz personas 
rasi vai etnisko izcelsmi, reliģisko un 
filozofisko pārliecību, politiskiem 
uzskatiem, dalību arodbiedrībās, veselību 
vai seksuālo dzīvi.

kritērijiem sadarbībā ar 5. pantā minētajām 
kompetentajām iestādēm. Vērtēšanas 
kritēriji nekādos apstākļos nav balstīti uz 
personas rasi vai etnisko izcelsmi, reliģisko 
un filozofisko pārliecību, politiskiem 
uzskatiem, dalību arodbiedrībās, veselību 
vai seksuālo dzīvi.

Or. en

Grozījums Nr. 278
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a PDR apstrādi var atļaut tikai ar 
dalībvalsts kompetentās tiesas vai 
struktūras rīkojumu pēc pieteikuma 
saņemšanas no Pasažieru informācijas 
nodaļas. Tikai tādos gadījumos, kad 
Pasažieru informācijas nodaļa uzskata, ka 
kavēšanās var būt bīstama (periculum in 
mora), tā pati drīkst atļaut šādu apstrādi.

Or. en

Grozījums Nr. 279
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a PDR nosūtīšanu atļauj tikai ar 
dalībvalsts tiesas rīkojumu pēc pieteikuma 
saņemšanas no Pasažieru informācijas 
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nodaļas. Tikai tādos gadījumos, kad 
Pasažieru informācijas nodaļa uzskata, ka 
kavēšanās var būt bīstama (periculum in 
mora), tā pati drīkst atļaut šādu apstrādi.

Or. en

Grozījums Nr. 280
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalsts Pasažieru informācijas 
nodaļa saskaņā ar 2. punkta a) un 
b) apakšpunktiem identificēto personu 
PDR datus vai minēto PDR datu apstrādes 
rezultātus nosūta turpmākai pārbaudei tās 
pašas dalībvalsts attiecīgajām 
kompetentajām iestādēm. Šādu nosūtīšanu 
apsver tikai un vienīgi katrā gadījumā 
atsevišķi.

4. Dalībvalsts Pasažieru informācijas 
nodaļa saskaņā ar 2. punkta 
b) apakšpunktu identificēto personu PDR 
datus vai minēto PDR datu apstrādes 
rezultātus nosūta turpmākai pārbaudei tās 
pašas dalībvalsts attiecīgajām 
kompetentajām iestādēm. Šādu nosūtīšanu 
apsver tikai un vienīgi katrā gadījumā 
atsevišķi.

Or. en

Grozījums Nr. 281
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalsts Pasažieru informācijas 
nodaļa saskaņā ar 2. punkta a) un 
b) apakšpunktiem identificēto personu 
PDR datus vai minēto PDR datu apstrādes 
rezultātus nosūta turpmākai pārbaudei tās 
pašas dalībvalsts attiecīgajām 
kompetentajām iestādēm. Šādu nosūtīšanu 
apsver tikai un vienīgi katrā gadījumā 

4. Pasažieru informācijas nodaļa saskaņā ar 
2. punkta a) un b) apakšpunktiem 
identificēto personu PDR datus vai minēto 
PDR datu apstrādes rezultātus nosūta 
turpmākai pārbaudei tās pašas dalībvalsts 
attiecīgajām kompetentajām iestādēm. 
Šādu nosūtīšanu apsver tikai un vienīgi 
katrā gadījumā atsevišķi.
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atsevišķi.

Or. de

Grozījums Nr. 282
Ágnes Hankiss

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalsts Pasažieru informācijas 
nodaļa saskaņā ar 2. punkta a) un 
b) apakšpunktiem identificēto personu 
PDR datus vai minēto PDR datu apstrādes 
rezultātus nosūta turpmākai pārbaudei tās 
pašas dalībvalsts attiecīgajām 
kompetentajām iestādēm. Šādu nosūtīšanu 
apsver tikai un vienīgi katrā gadījumā 
atsevišķi.

4. Dalībvalsts Pasažieru informācijas 
nodaļa saskaņā ar 2. punkta a) un 
b) apakšpunktiem identificēto personu 
PDR datus vai minēto PDR datu apstrādes 
rezultātus nosūta turpmākai pārbaudei tās 
pašas dalībvalsts attiecīgajām 
kompetentajām iestādēm. Atkarībā no šīs 
pārbaudes rezultātiem ir jāsaglabā 
konstatējumi, kas attiecas uz identificēto 
personu, un, pieņemot lēmumu, cik ilgi 
glabāt datus, šis fakts ir jāņem vērā. Šādu 
nosūtīšanu apsver tikai un vienīgi katrā 
gadījumā atsevišķi.

Or. hu

Grozījums Nr. 283
Tanja Fajon

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalsts Pasažieru informācijas 
nodaļa saskaņā ar 2. punkta a) un 
b) apakšpunktiem identificēto personu 
PDR datus vai minēto PDR datu apstrādes 
rezultātus nosūta turpmākai pārbaudei tās 
pašas dalībvalsts attiecīgajām 
kompetentajām iestādēm. Šādu nosūtīšanu 
apsver tikai un vienīgi katrā gadījumā 

4. Dalībvalsts vai dalībvalstu grupas 
Pasažieru informācijas nodaļa saskaņā ar 
2. punkta a) un b) apakšpunktiem 
identificēto personu PDR datus vai minēto 
PDR datu apstrādes rezultātus nosūta 
turpmākai pārbaudei tās pašas dalībvalsts 
attiecīgajām kompetentajām iestādēm. 
Šādu nosūtīšanu apsver tikai un vienīgi 
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atsevišķi. katrā gadījumā atsevišķi.

Or. en

Grozījums Nr. 284
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. pants svītrots
Kompetentās iestādes

1. Katra dalībvalsts pieņem to kompetento 
iestāžu sarakstu, kuras ir tiesīgas pieprasīt 
vai saņemt no Pasažieru informācijas 
nodaļām PDR datus vai PDR datu 
apstrādes rezultātus, lai pārbaudītu šo 
informāciju tālāk vai lai veiktu atbilstīgu 
darbību nolūkā novērst, atklāt, izmeklēt 
teroristu nodarījumus un smagus 
noziegumus un saukt pie atbildības par 
tiem.
2. Kompetentās iestādes ir iestādes, kas ir 
kompetentas novērst, atklāt, izmeklēt 
teroristu nodarījumus un smagus 
noziegumus vai saukt pie atbildības par 
tiem.
3. Katra dalībvalsts savu kompetento 
iestāžu sarakstu paziņo Komisijai vēlākais 
divpadsmit mēnešus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā, un tās var jebkurā laikā 
atjaunināt savu paziņojumu. Komisija šo 
informāciju, kā arī visus atjauninājumus 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.
4. Pasažieru informācijas nodaļas 
saņemtos pasažieru PDR datus un PDR 
datu apstrādes rezultātus dalībvalstu 
kompetentās iestādes var apstrādāt tālāk 
vienīgi nolūkā novērst, atklāt, izmeklēt 
teroristu nodarījumus un smagus 
noziegumus vai saukt pie atbildības par 
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tiem.
5. Šā panta 4. punkts neskar valstu 
tiesībaizsardzības vai tiesu iestāžu 
pilnvaras gadījumos, kad šādai apstrādei 
sekojošās tiesībaizsardzības darbības gaitā 
tiek atklāti citi noziedzīgi nodarījumi vai 
norādes uz tiem.
6. Kompetentās iestādes lēmumu, kas 
personai rada nelabvēlīgas tiesiskās sekas 
vai būtiski ietekmē personu, nepieņem, 
pamatojoties vienīgi uz PDR datu 
automatizētu apstrādi. Šādu lēmumu 
nepieņem, balstoties uz personas rasi vai 
etnisko izcelsmi, reliģisko un filozofisko 
pārliecību, politiskiem uzskatiem, dalību 
arodbiedrībās, veselību vai seksuālo dzīvi.

Or. en

Grozījums Nr. 285
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts pieņem to kompetento 
iestāžu sarakstu, kuras ir tiesīgas pieprasīt 
vai saņemt no Pasažieru informācijas 
nodaļām PDR datus vai PDR datu 
apstrādes rezultātus, lai pārbaudītu šo 
informāciju tālāk vai lai veiktu atbilstīgu 
darbību nolūkā novērst, atklāt, izmeklēt 
teroristu nodarījumus un smagus 
noziegumus un saukt pie atbildības par 
tiem.

1. Katra dalībvalsts pieņem to kompetento 
iestāžu sarakstu, kuras ir tiesīgas pieprasīt 
vai saņemt no Pasažieru informācijas 
nodaļām PDR datus vai PDR datu 
apstrādes rezultātus katrā gadījumā 
atsevišķi, lai pārbaudītu šo informāciju 
tālāk vai lai veiktu atbilstīgu darbību 
nolūkā novērst, atklāt, izmeklēt teroristu 
nodarījumus un smagus starptautiskus 
noziegumus un saukt pie atbildības par 
tiem.

Or. en

Grozījums Nr. 286
Axel Voss
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Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts pieņem to kompetento 
iestāžu sarakstu, kuras ir tiesīgas pieprasīt 
vai saņemt no Pasažieru informācijas 
nodaļām PDR datus vai PDR datu 
apstrādes rezultātus, lai pārbaudītu šo 
informāciju tālāk vai lai veiktu atbilstīgu 
darbību nolūkā novērst, atklāt, izmeklēt 
teroristu nodarījumus un smagus 
noziegumus un saukt pie atbildības par 
tiem.

1. Katra dalībvalsts pieņem to kompetento 
iestāžu sarakstu, kuras ir tiesīgas pieprasīt 
vai saņemt no Pasažieru informācijas 
nodaļai PDR datus vai PDR datu apstrādes 
rezultātus, lai pārbaudītu šo informāciju 
tālāk vai lai veiktu atbilstīgu darbību 
nolūkā novērst, atklāt, izmeklēt teroristu 
nodarījumus un smagus noziegumus un 
saukt pie atbildības par tiem.

Or. de

Grozījums Nr. 287
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts pieņem to kompetento 
iestāžu sarakstu, kuras ir tiesīgas pieprasīt 
vai saņemt no Pasažieru informācijas 
nodaļām PDR datus vai PDR datu 
apstrādes rezultātus, lai pārbaudītu šo 
informāciju tālāk vai lai veiktu atbilstīgu 
darbību nolūkā novērst, atklāt, izmeklēt 
teroristu nodarījumus un smagus 
noziegumus un saukt pie atbildības par 
tiem.

1. Katra dalībvalsts pieņem to kompetento 
iestāžu sarakstu, kuras ir tiesīgas pieprasīt 
vai saņemt no Pasažieru informācijas 
nodaļām PDR datus vai PDR datu 
apstrādes rezultātus, lai pārbaudītu šo 
informāciju tālāk vai lai veiktu atbilstīgu 
darbību nolūkā novērst, atklāt, izmeklēt 
teroristu nodarījumus un saukt pie 
atbildības par tiem.

Or. en

Grozījums Nr. 288
Ioan Enciu
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Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts pieņem to kompetento 
iestāžu sarakstu, kuras ir tiesīgas pieprasīt 
vai saņemt no Pasažieru informācijas 
nodaļām PDR datus vai PDR datu 
apstrādes rezultātus, lai pārbaudītu šo 
informāciju tālāk vai lai veiktu atbilstīgu 
darbību nolūkā novērst, atklāt, izmeklēt 
teroristu nodarījumus un smagus 
noziegumus un saukt pie atbildības par 
tiem.

1. Katra dalībvalsts, ievērojot 
nepieciešamības un proporcionalitātes 
principus, pieņem to kompetento iestāžu 
sarakstu, kuras ir tiesīgas pieprasīt vai 
saņemt no Pasažieru informācijas nodaļām 
PDR datus vai PDR datu apstrādes 
rezultātus, lai pārbaudītu šo informāciju 
tālāk vai lai veiktu atbilstīgu darbību 
nolūkā novērst, atklāt, izmeklēt teroristu 
nodarījumus un smagus noziegumus un 
saukt pie atbildības par tiem.

Or. ro

Grozījums Nr. 289
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts pieņem to kompetento 
iestāžu sarakstu, kuras ir tiesīgas pieprasīt 
vai saņemt no Pasažieru informācijas 
nodaļām PDR datus vai PDR datu 
apstrādes rezultātus, lai pārbaudītu šo 
informāciju tālāk vai lai veiktu atbilstīgu 
darbību nolūkā novērst, atklāt, izmeklēt 
teroristu nodarījumus un smagus 
noziegumus un saukt pie atbildības par 
tiem.

1. Katra dalībvalsts pieņem to kompetento 
iestāžu sarakstu, kuras ir tiesīgas pieprasīt 
vai saņemt no Pasažieru informācijas 
nodaļām PDR datus vai PDR datu 
apstrādes rezultātus, lai pārbaudītu šo 
informāciju tālāk vai lai veiktu atbilstīgu 
darbību nolūkā novērst, atklāt, izmeklēt 
teroristu nodarījumus un smagus 
starptautiskus noziegumus un saukt pie 
atbildības par tiem.

Or. en

Grozījums Nr. 290
Sophia in 't Veld
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Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kompetentās iestādes ir iestādes, kas ir 
kompetentas novērst, atklāt, izmeklēt 
teroristu nodarījumus un smagus 
noziegumus vai saukt pie atbildības par 
tiem.

2. Kompetentās iestādes ir iestādes, kas ir 
kompetentas novērst, atklāt, izmeklēt 
teroristu nodarījumus un smagus 
starptautiskus noziegumus vai saukt pie 
atbildības par tiem.

Or. en

Grozījums Nr. 291
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kompetentās iestādes ir iestādes, kas ir 
kompetentas novērst, atklāt, izmeklēt 
teroristu nodarījumus un smagus 
noziegumus vai saukt pie atbildības par 
tiem.

2. Kompetentās iestādes ir iestādes, kas ir 
kompetentas novērst, atklāt, izmeklēt 
teroristu nodarījumus vai saukt pie 
atbildības par tiem.

Or. en

Grozījums Nr. 292
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kompetentās iestādes ir iestādes, kas ir 
kompetentas novērst, atklāt, izmeklēt 
teroristu nodarījumus un smagus 
noziegumus vai saukt pie atbildības par 
tiem.

2. Kompetentās iestādes ir iestādes, kas ir 
kompetentas novērst, atklāt, izmeklēt 
teroristu nodarījumus un smagus 
starptautiskus noziegumus vai saukt pie 
atbildības par tiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 293
Manfred Weber

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Katra dalībvalsts savu kompetento 
iestāžu sarakstu paziņo Komisijai vēlākais 
divpadsmit mēnešus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā, un tās var jebkurā laikā 
atjaunināt savu paziņojumu. Komisija šo 
informāciju, kā arī visus atjauninājumus 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

3. Katra dalībvalsts savu kompetento 
iestāžu sarakstu paziņo Komisijai vēlākais 
divpadsmit mēnešus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā vai divpadsmit mēnešus pēc 
PDR datu pirmās izmantošanas reizes 
šajā direktīvā paredzētajos nolūkos, un tās 
var jebkurā laikā atjaunināt savu 
paziņojumu. Komisija šo informāciju, kā 
arī visus atjauninājumus publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Or. de

Grozījums Nr. 294
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pasažieru informācijas nodaļas saņemtos 
pasažieru PDR datus un PDR datu 
apstrādes rezultātus dalībvalstu 
kompetentās iestādes var apstrādāt tālāk 
vienīgi nolūkā novērst, atklāt, izmeklēt 
teroristu nodarījumus un smagus 
noziegumus vai saukt pie atbildības par 
tiem.

4. Pasažieru informācijas nodaļas saņemtos 
pasažieru PDR datus un PDR datu 
apstrādes rezultātus dalībvalstu 
kompetentās iestādes var apstrādāt tālāk 
vienīgi nolūkā novērst, atklāt, izmeklēt 
teroristu nodarījumus un smagus 
starptautiskus noziegumus vai saukt pie 
atbildības par tiem.

Or. en

Grozījums Nr. 295
Carmen Romero López, Birgit Sippel
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Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pasažieru informācijas nodaļas saņemtos 
pasažieru PDR datus un PDR datu 
apstrādes rezultātus dalībvalstu 
kompetentās iestādes var apstrādāt tālāk 
vienīgi nolūkā novērst, atklāt, izmeklēt 
teroristu nodarījumus un smagus 
noziegumus vai saukt pie atbildības par 
tiem.

4. Pasažieru informācijas nodaļas saņemtos 
pasažieru PDR datus un PDR datu 
apstrādes rezultātus dalībvalstu 
kompetentās iestādes var apstrādāt tālāk 
vienīgi nolūkā novērst, atklāt, izmeklēt 
teroristu nodarījumus vai saukt pie 
atbildības par tiem.

Or. en

Grozījums Nr. 296
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pasažieru informācijas nodaļas saņemtos 
pasažieru PDR datus un PDR datu 
apstrādes rezultātus dalībvalstu 
kompetentās iestādes var apstrādāt tālāk 
vienīgi nolūkā novērst, atklāt, izmeklēt 
teroristu nodarījumus un smagus 
noziegumus vai saukt pie atbildības par 
tiem.

4. Pasažieru informācijas nodaļas saņemtos 
pasažieru PDR datus un PDR datu 
apstrādes rezultātus dalībvalstu 
kompetentās iestādes var apstrādāt tālāk 
vienīgi nolūkā novērst, atklāt, izmeklēt 
teroristu nodarījumus un smagus 
starptautiskus noziegumus vai saukt pie 
atbildības par tiem.

Or. en

Grozījums Nr. 297
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šā panta 4. punkts neskar valstu svītrots
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tiesībaizsardzības vai tiesu iestāžu 
pilnvaras gadījumos, kad šādai apstrādei 
sekojošās tiesībaizsardzības darbības gaitā
tiek atklāti citi noziedzīgi nodarījumi vai 
norādes uz tiem.

Or. en

Grozījums Nr. 298
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Kompetentās iestādes lēmumu, kas 
personai rada nelabvēlīgas tiesiskās sekas 
vai būtiski ietekmē personu, nepieņem, 
pamatojoties vienīgi uz PDR datu 
automatizētu apstrādi. Šādu lēmumu 
nepieņem, balstoties uz personas rasi vai
etnisko izcelsmi, reliģisko un filozofisko 
pārliecību, politiskiem uzskatiem, dalību 
arodbiedrībās, veselību vai seksuālo dzīvi.

6. Kompetentās iestādes lēmumu, kas 
personai rada nelabvēlīgas tiesiskās sekas 
vai būtiski ietekmē personu, nepieņem, 
pamatojoties vienīgi uz PDR datu 
automatizētu apstrādi. Šādu lēmumu 
nepieņem, balstoties uz personas dzimumu, 
rasi, ādas krāsu, etnisko vai sociālo 
izcelsmi, ģenētiskajām iezīmēm, valodu, 
reliģisko un filozofisko pārliecību, 
politiskiem uzskatiem, dalību 
arodbiedrībās, piederību nacionālajai 
minoritātei, īpašumu, invaliditāti, 
vecumu, veselību vai seksuālo orientāciju, 
kā noteikts Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 21. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 299
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Kompetentās iestādes lēmumu, kas 
personai rada nelabvēlīgas tiesiskās sekas 

6. Kompetentās iestādes lēmumu, kas 
personai rada nelabvēlīgas tiesiskās sekas 
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vai būtiski ietekmē personu, nepieņem, 
pamatojoties vienīgi uz PDR datu 
automatizētu apstrādi. Šādu lēmumu 
nepieņem, balstoties uz personas rasi vai 
etnisko izcelsmi, reliģisko un filozofisko 
pārliecību, politiskiem uzskatiem, dalību 
arodbiedrībās, veselību vai seksuālo dzīvi.

vai būtiski ietekmē personu, nepieņem,
pamatojoties vienīgi uz PDR datu 
automatizētu apstrādi, apstrādi saskaņā ar 
iepriekš noteiktiem kritērijiem vai cita 
veida profilēšanu. Šādu lēmumu 
nepieņem, balstoties uz personas rasi vai 
etnisko izcelsmi, reliģisko un filozofisko 
pārliecību, politiskiem uzskatiem, dalību 
arodbiedrībās, veselību vai seksuālo dzīvi.

Or. en

Grozījums Nr. 300
Tanja Fajon

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Kompetentās iestādes lēmumu, kas 
personai rada nelabvēlīgas tiesiskās sekas 
vai būtiski ietekmē personu, nepieņem, 
pamatojoties vienīgi uz PDR datu 
automatizētu apstrādi. Šādu lēmumu 
nepieņem, balstoties uz personas rasi vai 
etnisko izcelsmi, reliģisko un filozofisko
pārliecību, politiskiem uzskatiem, dalību 
arodbiedrībās, veselību vai seksuālo dzīvi.

6. Kompetentās iestādes lēmumu, kas 
personai rada nelabvēlīgas tiesiskās sekas 
vai būtiski ietekmē personu, nepieņem, 
pamatojoties vienīgi uz PDR datu 
automatizētu apstrādi. Šādu lēmumu 
nepieņem, balstoties uz personas rasi vai 
etnisko izcelsmi, reliģisko pārliecību, 
politiskiem uzskatiem, dalību 
arodbiedrībās, veselību vai seksuālo dzīvi.

Or. en

Grozījums Nr. 301
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. pants svītrots
Gaisa pārvadātāju pienākumi

1. Dalībvalstis pieņem nepieciešamos 
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pasākumus, lai nodrošinātu, ka gaisa 
pārvadātāji nosūta (push) PDR datus, kas 
definēti 2. panta c) punktā un konkrēti 
noteikti pielikumā, tādā apmērā, kādā tie 
datus jau ir savākuši, uz tās dalībvalsts 
Pasažieru informācijas nodaļas datubāzi, 
kuras teritorijā starptautiskais lidojums 
ielidos vai no kuras teritorijas attiecīgais 
lidojums izlidos. Ja lidojuma kodus kopīgi 
lieto viens vai vairāki gaisa pārvadātāji, 
pienākums nosūtīt visu lidojuma 
pasažieru PDR datus ir tam gaisa 
pārvadātājam, kas veic lidojumu. Ja 
lidojumam ir viena vai vairākas 
starpnosēšanās dalībvalstu lidostās, gaisa 
pārvadātāji PDR datus nosūta visu 
attiecīgo dalībvalstu Pasažieru 
informācijas nodaļām.
2. Gaisa pārvadātāji PDR datus nosūta 
elektroniski, izmantojot kopīgus 
protokolus un saderīgus datu formātus, 
kurus paredzēts pieņemt saskaņā ar 13. 
un 14. pantā noteiktajām procedūrām, 
vai, ja tas tehniski nav iespējams, ar 
jebkādiem citiem atbilstīgiem līdzekļiem, 
nodrošinot atbilstīgu datu drošības 
līmeni:
a) 24 līdz 48 stundas pirms paredzētā 
izlidošanas laika un 
b) tūlīt pēc iekāpšanas slēgšanas, proti, 
pēc tam, kad pasažieri ir iekāpuši gaisa 
kuģī, kas gatavojas izlidot, un vēl citiem 
pasažieriem iekāpt vairs nav iespējams. 
3. Dalībvalstis var atļaut gaisa 
pārvadātājiem ierobežot 2. punkta 
b) apakšpunktā minēto nosūtīšanu, to 
attiecinot vienīgi uz 2. punkta 
a) apakšpunkta minētās datu nosūtīšanas 
atjaunināšanu.

4. Katrā gadījumā atsevišķi pēc Pasažieru 
informācijas nodaļas lūguma, kas ir 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem, gaisa 
pārvadātāji nosūta PDR datus, ja ir 
nepieciešams tiem piekļūt agrāk nekā 
minēts 2. punkta a) apakšpunktā, lai 
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palīdzētu reaģēt uz konkrētiem un 
faktiskiem draudiem, kas saistīti ar 
teroristu nodarījumiem vai smagiem 
noziegumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 302
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieņem nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka gaisa 
pārvadātāji nosūta (push) PDR datus, kas 
definēti 2. panta c) punktā un konkrēti 
noteikti pielikumā, tādā apmērā, kādā tie 
datus jau ir savākuši, uz tās dalībvalsts 
Pasažieru informācijas nodaļas datubāzi, 
kuras teritorijā starptautiskais lidojums 
ielidos vai no kuras teritorijas attiecīgais 
lidojums izlidos. Ja lidojuma kodus kopīgi 
lieto viens vai vairāki gaisa pārvadātāji, 
pienākums nosūtīt visu lidojuma pasažieru 
PDR datus ir tam gaisa pārvadātājam, kas 
veic lidojumu. Ja lidojumam ir viena vai 
vairākas starpnosēšanās dalībvalstu 
lidostās, gaisa pārvadātāji PDR datus 
nosūta visu attiecīgo dalībvalstu Pasažieru 
informācijas nodaļām.

1. Dalībvalstis pieņem nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka gaisa 
pārvadātāji nosūta (push) PDR datus, kas 
definēti 2. panta c) punktā un konkrēti 
noteikti pielikumā, tādā apmērā, kādā tie 
datus jau ir savākuši, īstenojot savu 
darbību, uz tās dalībvalsts Pasažieru 
informācijas nodaļas datubāzi, kuras 
teritorijā starptautiskais lidojums ielidos 
vai no kuras teritorijas attiecīgais lidojums 
izlidos. Ja lidojuma kodus kopīgi lieto 
viens vai vairāki gaisa pārvadātāji, 
pienākums nosūtīt visu lidojuma pasažieru 
PDR datus ir tam gaisa pārvadātājam, kas 
veic lidojumu. Ja lidojumam ir viena vai 
vairākas starpnosēšanās dalībvalstu 
lidostās, gaisa pārvadātāji PDR datus 
nosūta visu attiecīgo dalībvalstu Pasažieru 
informācijas nodaļām.

Or. en

Grozījums Nr. 303
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieņem nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka gaisa 
pārvadātāji nosūta (push) PDR datus, kas 
definēti 2. panta c) punktā un konkrēti
noteikti pielikumā, tādā apmērā, kādā tie 
datus jau ir savākuši, uz tās dalībvalsts 
Pasažieru informācijas nodaļas datubāzi, 
kuras teritorijā starptautiskais lidojums 
ielidos vai no kuras teritorijas attiecīgais 
lidojums izlidos. Ja lidojuma kodus kopīgi 
lieto viens vai vairāki gaisa pārvadātāji, 
pienākums nosūtīt visu lidojuma pasažieru 
PDR datus ir tam gaisa pārvadātājam, kas 
veic lidojumu. Ja lidojumam ir viena vai 
vairākas starpnosēšanās dalībvalstu 
lidostās, gaisa pārvadātāji PDR datus 
nosūta visu attiecīgo dalībvalstu Pasažieru 
informācijas nodaļām.

1. Dalībvalstis pieņem nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka gaisa 
pārvadātāji nosūta (push) PDR datus, kas 
definēti 2. panta c) punktā un konkrēti 
noteikti pielikumā, tādā apmērā, kādā tie 
datus jau ir savākuši, uz tās dalībvalsts 
Pasažieru informācijas nodaļas datubāzi, 
kuras teritorijā starptautiskais lidojums 
ielidos vai no kuras teritorijas attiecīgais 
lidojums izlidos. Ja lidojuma kodus kopīgi 
lieto viens vai vairāki gaisa pārvadātāji, 
pienākums nosūtīt visu lidojuma pasažieru 
PDR datus ir tam gaisa pārvadātājam, kas 
veic lidojumu. Ja lidojumam ir viena vai 
vairākas starpnosēšanās dalībvalstu 
lidostās, gaisa pārvadātāji PDR datus 
nosūta visu attiecīgo dalībvalstu Pasažieru 
informācijas nodaļām. Nedrīkst nosūtīt 
nekādus datus, kas atklāj personas 
dzimumu, vecumu, rasi, sociālo vai 
etnisko izcelsmi, reliģisko un filozofisko 
pārliecību, politiskos uzskatus, dalību 
arodbiedrībās, veselību vai seksuālo dzīvi.

Or. en

Pamatojums

Daudz drošāk ir gaisa pārvadātājiem noteikt, ka viņi drīkst nosūtīt tikai konkrētus datus, 
nevis likt valsts Pasažieru informācijas nodaļai tos dzēst.

Grozījums Nr. 304
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieņem nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka gaisa 
pārvadātāji nosūta (push) PDR datus, kas 
definēti 2. panta c) punktā un konkrēti 

1. Dalībvalstis pieņem nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka gaisa 
pārvadātāji nosūta (push) PDR datus, kas 
definēti 2. panta c) punktā un konkrēti 
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noteikti pielikumā, tādā apmērā, kādā tie 
datus jau ir savākuši, uz tās dalībvalsts
Pasažieru informācijas nodaļas datubāzi, 
kuras teritorijā starptautiskais lidojums 
ielidos vai no kuras teritorijas attiecīgais 
lidojums izlidos. Ja lidojuma kodus kopīgi 
lieto viens vai vairāki gaisa pārvadātāji, 
pienākums nosūtīt visu lidojuma pasažieru 
PDR datus ir tam gaisa pārvadātājam, kas 
veic lidojumu. Ja lidojumam ir viena vai 
vairākas starpnosēšanās dalībvalstu 
lidostās, gaisa pārvadātāji PDR datus 
nosūta visu attiecīgo dalībvalstu 
Pasažieru informācijas nodaļām.

noteikti pielikumā, tādā apmērā, kādā tie 
datus jau ir savākuši, uz Pasažieru 
informācijas nodaļas datubāzi. Ja lidojuma 
kodus kopīgi lieto viens vai vairāki gaisa 
pārvadātāji, pienākums nosūtīt visu 
lidojuma pasažieru PDR datus ir tam gaisa 
pārvadātājam, kas veic lidojumu.

Or. de

Grozījums Nr. 305
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieņem nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka gaisa 
pārvadātāji nosūta (push) PDR datus, kas 
definēti 2. panta c) punktā un konkrēti 
noteikti pielikumā, tādā apmērā, kādā tie 
datus jau ir savākuši, uz tās dalībvalsts 
Pasažieru informācijas nodaļas datubāzi, 
kuras teritorijā starptautiskais lidojums 
ielidos vai no kuras teritorijas attiecīgais 
lidojums izlidos. Ja lidojuma kodus kopīgi 
lieto viens vai vairāki gaisa pārvadātāji, 
pienākums nosūtīt visu lidojuma pasažieru 
PDR datus ir tam gaisa pārvadātājam, kas 
veic lidojumu. Ja lidojumam ir viena vai 
vairākas starpnosēšanās dalībvalstu 
lidostās, gaisa pārvadātāji PDR datus 
nosūta visu attiecīgo dalībvalstu Pasažieru 
informācijas nodaļām.

1. Dalībvalstis pieņem nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka gaisa 
pārvadātāji, kuri jau apkopo savu 
pasažieru PDR datus, nosūta (t. i., push) 
PDR datus, kas definēti 2. panta c) punktā 
un konkrēti noteikti pielikumā, tādā 
apmērā, kādā tie datus ir savākuši, 
īstenojot savu darbību, uz tās dalībvalsts 
Pasažieru informācijas nodaļas datubāzi, 
kuras teritorijā starptautiskais lidojums 
ielidos vai no kuras teritorijas attiecīgais 
lidojums izlidos. Ja lidojuma kodus kopīgi 
lieto viens vai vairāki gaisa pārvadātāji, 
pienākums nosūtīt visu lidojuma pasažieru 
PDR datus ir tam gaisa pārvadātājam, kas 
veic lidojumu. Ja lidojumam ir viena vai 
vairākas starpnosēšanās dalībvalstu 
lidostās, gaisa pārvadātāji PDR datus 
nosūta tikai tās dalībvalsts Pasažieru 
informācijas nodaļai, kura ir pēdējais 
galamērķis.
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Or. en

Grozījums Nr. 306
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieņem nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka gaisa 
pārvadātāji nosūta (push) PDR datus, kas 
definēti 2. panta c) punktā un konkrēti 
noteikti pielikumā, tādā apmērā, kādā tie 
datus jau ir savākuši, uz tās dalībvalsts 
Pasažieru informācijas nodaļas datubāzi, 
kuras teritorijā starptautiskais lidojums 
ielidos vai no kuras teritorijas attiecīgais 
lidojums izlidos. Ja lidojuma kodus kopīgi 
lieto viens vai vairāki gaisa pārvadātāji, 
pienākums nosūtīt visu lidojuma pasažieru 
PDR datus ir tam gaisa pārvadātājam, kas 
veic lidojumu. Ja lidojumam ir viena vai 
vairākas starpnosēšanās dalībvalstu 
lidostās, gaisa pārvadātāji PDR datus 
nosūta visu attiecīgo dalībvalstu Pasažieru 
informācijas nodaļām.

1. Dalībvalstis pieņem nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka gaisa 
pārvadātāji, kuri jau apkopo savu 
pasažieru PDR datus, nosūta (push) PDR 
datus, kas definēti 2. panta c) punktā un 
konkrēti noteikti pielikumā, tādā apmērā, 
kādā tie datus ir savākuši, īstenojot savu 
darbību, uz tās dalībvalsts Pasažieru 
informācijas nodaļas datubāzi, kuras 
teritorijā starptautiskais lidojums ielidos 
vai no kuras teritorijas attiecīgais lidojums 
izlidos. Ja lidojuma kodus kopīgi lieto 
viens vai vairāki gaisa pārvadātāji, 
pienākums nosūtīt visu lidojuma pasažieru 
PDR datus ir tam gaisa pārvadātājam, kas 
veic lidojumu. Ja lidojumam ir viena vai 
vairākas starpnosēšanās dalībvalstu 
lidostās, gaisa pārvadātāji PDR datus 
nosūta tikai tās dalībvalsts Pasažieru 
informācijas nodaļai, kura ir pēdējais 
galamērķis.

Or. en

Grozījums Nr. 307
Véronique Mathieu

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieņem nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka gaisa 
pārvadātāji nosūta (push) PDR datus, kas 

1. Dalībvalstis pieņem nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka gaisa 
pārvadātāji nosūta (push) PDR datus, kas 
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definēti 2. panta c) punktā un konkrēti 
noteikti pielikumā, tādā apmērā, kādā tie 
datus jau ir savākuši, uz tās dalībvalsts 
Pasažieru informācijas nodaļas datubāzi, 
kuras teritorijā starptautiskais lidojums 
ielidos vai no kuras teritorijas attiecīgais 
lidojums izlidos. Ja lidojuma kodus kopīgi
lieto viens vai vairāki gaisa pārvadātāji, 
pienākums nosūtīt visu lidojuma 
pasažieru PDR datus ir tam gaisa 
pārvadātājam, kas veic lidojumu. Ja 
lidojumam ir viena vai vairākas 
starpnosēšanās dalībvalstu lidostās, gaisa 
pārvadātāji PDR datus nosūta visu 
attiecīgo dalībvalstu Pasažieru 
informācijas nodaļām.

definēti 2. panta c) punktā un konkrēti 
noteikti pielikumā, tādā apmērā, kādā tie 
datus jau ir savākuši, uz tās dalībvalsts 
Pasažieru informācijas nodaļas datubāzi, 
kuras teritorijā lidojums Savienības 
iekšienē vai ārpuskopienas lidojums 
ielidos vai no kuras teritorijas attiecīgais 
lidojums izlidos. 

Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums izriet no visu lidojumu Savienības iekšienē ietveršanas direktīvas darbības 
jomā. Termini „lidojums Savienības iekšienē” un „ārpuskopienas lidojums” ir labāki par 
terminiem „starptautiskais lidojums” un „iekšējais lidojums”, kas aizgūti no Šengenas 
Robežu kodeksa un nav piemēroti direktīvai, kura attieksies uz visu Eiropas Savienības 
teritoriju.

Grozījums Nr. 308
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis gaisa pārvadātājiem 
neprasa vākt nekādus PDR datus, ko 
gaisa pārvadātāji jau nevāc. Gaisa 
pārvadātāji nenosūta nekādus PDR datus, 
izņemot 2. panta c) apakšpunktā un 
pielikumā noteiktos. Gaisa pārvadātāji 
nav atbildīgi par pasažieru sniegto datu 
precizitāti un pilnīgumu, izņemot 
gadījumus, kad gaisa pārvadātāji nav 
saprātīgu iespēju robežās parūpējušies, lai 
nodrošinātu, ka no pasažieriem iegūtie 
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dati ir precīzi un pareizi.

Or. en

Grozījums Nr. 309
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis gaisa pārvadātājiem 
neprasa vākt nekādus PDR datus, ko 
gaisa pārvadātāji jau nevāc. Gaisa 
pārvadātāji nenosūta nekādus PDR datus, 
izņemot 2. panta c) apakšpunktā un 
pielikumā noteiktos. Gaisa pārvadātāji 
saprātīgu iespēju robežās nodrošina, ka 
no pasažieriem iegūtie dati ir precīzi un 
pareizi. Gadījumos, kad atklāj pretējo, no 
gaisa pārvadātāja var pieprasīt atbildību.

Or. en

Grozījums Nr. 310
Véronique Mathieu

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja lidojuma kodus kopīgi lieto viens 
vai vairāki gaisa pārvadātāji, pienākums 
nosūtīt visu lidojuma pasažieru PDR 
datus ir tam gaisa pārvadātājam, kas veic 
lidojumu. Ja ārpuskopienas lidojumam ir 
viena vai vairākas starpnosēšanās dažādu 
dalībvalstu lidostās, gaisa pārvadātāji visu 
pasažieru PDR datus nosūta visu attiecīgo 
dalībvalstu Pasažieru informācijas 
nodaļām. Tā rīkojas arī gadījumos, kad 
lidojumam Savienības iekšienē ir viena 
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vai vairākas starpnosēšanās dažādu 
dalībvalstu lidostās.

Or. fr

Pamatojums

Šajā grozījumā ir izklāstīti pasākumi, kas attiecas uz PDR datu nosūtīšanu gadījumos, kad ir 
iesaistīti vairāki gaisa pārvadātāji un kad lidojumam ir starpnosēšanās.

Grozījums Nr. 311
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gaisa pārvadātāji PDR datus nosūta 
elektroniski, izmantojot kopīgus protokolus 
un saderīgus datu formātus, kurus 
paredzēts pieņemt saskaņā ar 13. un 
14. pantā noteiktajām procedūrām, vai, ja 
tas tehniski nav iespējams, ar jebkādiem 
citiem atbilstīgiem līdzekļiem, nodrošinot 
atbilstīgu datu drošības līmeni:

2. Gaisa pārvadātāji PDR datus nosūta 
elektroniski, izmantojot kopīgus protokolus 
un saderīgus datu formātus, kurus 
paredzēts pieņemt saskaņā ar 13. un 
14. pantā noteiktajām procedūrām, vai, ja 
gaisa pārvadātājiem tas tehniski nav 
iespējams, ar jebkādiem citiem atbilstīgiem 
līdzekļiem, nodrošinot atbilstīgu datu 
drošības līmeni:

Or. en

Grozījums Nr. 312
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gaisa pārvadātāji PDR datus nosūta 
elektroniski, izmantojot kopīgus protokolus 
un saderīgus datu formātus, kurus 
paredzēts pieņemt saskaņā ar 13. un 
14. pantā noteiktajām procedūrām, vai, ja 
tas tehniski nav iespējams, ar jebkādiem 
citiem atbilstīgiem līdzekļiem, nodrošinot 

2. Gaisa pārvadātāji PDR datus nosūta 
elektroniski un drošā veidā, izmantojot 
kopīgus protokolus un saderīgus datu 
formātus, kurus paredzēts pieņemt saskaņā 
ar 13. un 14. pantā noteiktajām 
procedūrām, vai, ja tas tehniski nav 
iespējams, ar jebkādiem citiem atbilstīgiem 
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atbilstīgu datu drošības līmeni: līdzekļiem, nodrošinot atbilstīgu datu 
drošības līmeni:

Or. ro

Grozījums Nr. 313
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gaisa pārvadātāji PDR datus nosūta 
elektroniski, izmantojot kopīgus protokolus 
un saderīgus datu formātus, kurus 
paredzēts pieņemt saskaņā ar 13. un 
14. pantā noteiktajām procedūrām, vai, ja 
tas tehniski nav iespējams, ar jebkādiem 
citiem atbilstīgiem līdzekļiem, nodrošinot 
atbilstīgu datu drošības līmeni:

2. Gaisa pārvadātāji PDR datus nosūta 
elektroniski, izmantojot kopīgus protokolus 
un saderīgus datu formātus, kurus 
paredzēts pieņemt saskaņā ar 13. un 
14. pantā noteiktajām procedūrām, vai, ja 
gaisa pārvadātājiem tas tehniski nav 
iespējams, ar jebkādiem citiem atbilstīgiem 
līdzekļiem, nodrošinot atbilstīgu datu 
drošības līmeni:

Or. en

Grozījums Nr. 314
Véronique Mathieu

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gaisa pārvadātāji PDR datus nosūta 
elektroniski, izmantojot kopīgus protokolus 
un saderīgus datu formātus, kurus 
paredzēts pieņemt saskaņā ar 13. un 
14. pantā noteiktajām procedūrām, vai, ja 
tas tehniski nav iespējams, ar jebkādiem 
citiem atbilstīgiem līdzekļiem, nodrošinot 
atbilstīgu datu drošības līmeni:

2. Gaisa pārvadātāji PDR datus nosūta 
elektroniski, izmantojot kopīgus protokolus 
un saderīgus datu formātus, kurus 
paredzēts pieņemt saskaņā ar 13. un 
14. pantā noteiktajām procedūrām, vai, ja 
tas tehniski nav iespējams, ar jebkādiem 
citiem atbilstīgiem līdzekļiem, nodrošinot 
atbilstīgu datu drošības līmeni, ņemot vērā 



AM\897635LV.doc 67/166 PE486.159v01-00

LV

ICAO pamatnostādnes:

Or. fr

Pamatojums

Lai nodrošinātu atbilstību starptautiskajiem standartiem, būtu jānorāda, ka izmantotajos 
protokolos un datu formātos ņems vērā starptautiski atzītus ieteikumus.

Grozījums Nr. 315
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gaisa pārvadātāji PDR datus nosūta 
elektroniski, izmantojot kopīgus protokolus 
un saderīgus datu formātus, kurus 
paredzēts pieņemt saskaņā ar 13. un 
14. pantā noteiktajām procedūrām, vai, ja 
tas tehniski nav iespējams, ar jebkādiem 
citiem atbilstīgiem līdzekļiem, nodrošinot 
atbilstīgu datu drošības līmeni:

2. Gaisa pārvadātāji riskam pakļautu
starptautisku lidojumu PDR datus nosūta 
elektroniski, izmantojot kopīgus protokolus 
un saderīgus datu formātus, kurus 
paredzēts pieņemt saskaņā ar 13. un 
14. pantā noteiktajām procedūrām, vai, ja 
tas tehniski nav iespējams, ar jebkādiem 
citiem atbilstīgiem līdzekļiem, nodrošinot 
atbilstīgu datu drošības līmeni:

Or. en

Grozījums Nr. 316
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 24 līdz 48 stundas pirms paredzētā 
izlidošanas laika

a) vienu reizi 24 līdz 48 stundās pirms 
paredzētā izlidošanas laika

Or. en
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Grozījums Nr. 317
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tūlīt pēc iekāpšanas slēgšanas, proti, pēc 
tam, kad pasažieri ir iekāpuši gaisa kuģī, 
kas gatavojas izlidot, un vēl citiem 
pasažieriem iekāpt vairs nav iespējams.

b) vienu reizi tūlīt pēc iekāpšanas 
slēgšanas, proti, pēc tam, kad pasažieri ir 
iekāpuši gaisa kuģī, kas gatavojas izlidot, 
un vēl citiem pasažieriem iekāpt vairs nav 
iespējams.

Or. en

Grozījums Nr. 318
Tanja Fajon

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pacelšanās nenotiek nepārvaramas 
varas vai atcelta lidojuma dēļ, PDR datus, 
kas ir nosūtīti Pasažieru informācijas 
nodaļai, nekavējoties izdzēš. 

Or. en

Grozījums Nr. 319
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis var atļaut gaisa 
pārvadātājiem ierobežot 2. punkta 
b) apakšpunktā minēto nosūtīšanu, to 
attiecinot vienīgi uz 2. punkta 
a) apakšpunkta minētās datu nosūtīšanas 

3. Dalībvalstis atļauj gaisa pārvadātājiem 
ierobežot 2. punkta b) apakšpunktā minēto 
nosūtīšanu, to attiecinot vienīgi uz 
2. punkta a) apakšpunktā minētās datu 
nosūtīšanas atjaunināšanu.
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atjaunināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 320
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis var atļaut gaisa 
pārvadātājiem ierobežot 2. punkta 
b) apakšpunktā minēto nosūtīšanu, to 
attiecinot vienīgi uz 2. punkta 
a) apakšpunkta minētās datu nosūtīšanas 
atjaunināšanu.

3. Pasažieru informācijas nodaļa var 
atļaut gaisa pārvadātājiem ierobežot 
2. punkta b) apakšpunktā minēto 
nosūtīšanu, to attiecinot vienīgi uz 
2. punkta a) apakšpunktā minētās datu 
nosūtīšanas atjaunināšanu.

Or. de

Grozījums Nr. 321
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis var atļaut gaisa 
pārvadātājiem ierobežot 2. punkta 
b) apakšpunktā minēto nosūtīšanu, to 
attiecinot vienīgi uz 2. punkta 
a) apakšpunkta minētās datu nosūtīšanas 
atjaunināšanu.

3. Dalībvalstis atļauj gaisa pārvadātājiem 
ierobežot 2. punkta b) apakšpunktā minēto 
nosūtīšanu, to attiecinot vienīgi uz 
2. punkta a) apakšpunktā minētās datu 
nosūtīšanas atjaunināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 322
Sophia in 't Veld
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Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Katrā gadījumā atsevišķi pēc Pasažieru 
informācijas nodaļas lūguma, kas ir 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem, gaisa 
pārvadātāji nosūta PDR datus, ja ir 
nepieciešams tiem piekļūt agrāk nekā 
minēts 2. punkta a) apakšpunktā, lai 
palīdzētu reaģēt uz konkrētiem un
faktiskiem draudiem, kas saistīti ar 
teroristu nodarījumiem vai smagiem 
noziegumiem.

4. Katrā gadījumā atsevišķi pēc Pasažieru 
informācijas nodaļas lūguma, kas ir 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem un kam 
jāsaņem iepriekšēja tiesas iestādes 
atļauja, gaisa pārvadātāji nosūta PDR 
datus, ja ir nepieciešams tiem piekļūt agrāk 
nekā minēts 2. punkta a) apakšpunktā, lai 
palīdzētu reaģēt uz konkrētiem, faktiskiem 
un tūlītējiem draudiem, kas saistīti ar 
teroristu nodarījumiem vai smagiem 
starptautiskiem noziegumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 323
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Katrā gadījumā atsevišķi pēc Pasažieru 
informācijas nodaļas lūguma, kas ir 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem, gaisa 
pārvadātāji nosūta PDR datus, ja ir 
nepieciešams tiem piekļūt agrāk nekā 
minēts 2. punkta a) apakšpunktā, lai 
palīdzētu reaģēt uz konkrētiem un 
faktiskiem draudiem, kas saistīti ar 
teroristu nodarījumiem vai smagiem 
noziegumiem.

4. Katrā gadījumā atsevišķi pēc dalībvalsts 
kompetento iestāžu lūguma, kas ir saskaņā 
ar valsts tiesību aktiem, gaisa pārvadātāji 
nosūta PDR datus Pasažieru informācijas 
nodaļai, ja, pēc dalībvalsts domām, ir 
nepieciešams tiem piekļūt agrāk nekā 
minēts 2. punkta a) apakšpunktā, lai 
palīdzētu reaģēt uz konkrētiem un 
faktiskiem draudiem, kas saistīti ar 
teroristu nodarījumiem vai smagiem 
noziegumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 324
Jan Philipp Albrecht
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Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Katrā gadījumā atsevišķi pēc Pasažieru 
informācijas nodaļas lūguma, kas ir 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem, gaisa 
pārvadātāji nosūta PDR datus, ja ir 
nepieciešams tiem piekļūt agrāk nekā 
minēts 2. punkta a) apakšpunktā, lai 
palīdzētu reaģēt uz konkrētiem un 
faktiskiem draudiem, kas saistīti ar 
teroristu nodarījumiem vai smagiem 
noziegumiem.

4. Katrā gadījumā atsevišķi pēc Pasažieru 
informācijas nodaļas lūguma, kas ir 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem, gaisa 
pārvadātāji nosūta PDR datus, ja ir 
nepieciešams tiem piekļūt agrāk nekā 
minēts 2. punkta a) apakšpunktā, lai 
palīdzētu reaģēt uz konkrētiem un 
faktiskiem draudiem, kas saistīti ar 
teroristu nodarījumiem vai smagiem 
starptautiskiem noziegumiem.

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu)

Or. en

Grozījums Nr. 325
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Katrā gadījumā atsevišķi pēc Pasažieru 
informācijas nodaļas lūguma, kas ir 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem, gaisa 
pārvadātāji nosūta PDR datus, ja ir 
nepieciešams tiem piekļūt agrāk nekā 
minēts 2. punkta a) apakšpunktā, lai 
palīdzētu reaģēt uz konkrētiem un 
faktiskiem draudiem, kas saistīti ar 
teroristu nodarījumiem vai smagiem 
noziegumiem.

4. Katrā gadījumā atsevišķi pēc Pasažieru 
informācijas nodaļas lūguma, kas ir 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem, gaisa 
pārvadātāji nosūta PDR datus, ja ir 
nepieciešams tiem piekļūt agrāk nekā 
minēts 2. punkta a) apakšpunktā, lai 
palīdzētu reaģēt uz konkrētiem un 
faktiskiem draudiem, kas saistīti ar 
teroristu nodarījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 326
Martin Ehrenhauser
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Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Katrā gadījumā atsevišķi pēc Pasažieru 
informācijas nodaļas lūguma, kas ir 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem, gaisa 
pārvadātāji nosūta PDR datus, ja ir 
nepieciešams tiem piekļūt agrāk nekā 
minēts 2. punkta a) apakšpunktā, lai 
palīdzētu reaģēt uz konkrētiem un 
faktiskiem draudiem, kas saistīti ar 
teroristu nodarījumiem vai smagiem 
noziegumiem.

4. Katrā gadījumā atsevišķi pēc Pasažieru 
informācijas nodaļas lūguma, kas ir 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem, gaisa 
pārvadātāji nosūta PDR datus, ja ir 
nepieciešams tiem piekļūt agrāk nekā 
minēts 2. punkta a) apakšpunktā, lai 
palīdzētu reaģēt uz konkrētiem un 
faktiskiem draudiem, kas saistīti ar 
teroristu nodarījumiem vai smagiem 
starptautiskiem noziegumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 327
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. pants svītrots
Informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm

1. Dalībvalstis nodrošina, ka attiecībā uz 
personām, kuras Pasažieru informācijas 
nodaļa ir identificējusi saskaņā ar 
4. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu, 
minētā Pasažieru informācijas nodaļa 
nosūta PDR datu apstrādes rezultātu citu 
dalībvalstu Pasažieru informācijas 
nodaļām, ja pirmā minētā Pasažieru 
informācijas nodaļa uzskata, ka šāda 
nosūtīšana ir nepieciešama, lai novērstu, 
atklātu, izmeklētu teroristu nodarījumus 
vai smagus noziegumus vai sauktu pie 
atbildības par tiem. Saņemošo dalībvalstu 
Pasažieru informācijas nodaļas šādus 
PDR datus vai PDR datu apstrādes 
rezultātu nosūta savām attiecīgajām 
kompetentajām iestādēm.
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2. Dalībvalsts Pasažieru informācijas 
nodaļai ir tiesības vajadzības gadījumā 
lūgt jebkuras citas dalībvalsts Pasažieru 
informācijas nodaļai sniegt tai PDR 
datus, kas saskaņā ar 9. panta 1. punktu 
tiek glabāti pēdējās minētās Pasažieru 
informācijas nodaļas datubāzē, un, ja 
nepieciešams, arī PDR datu apstrādes 
rezultātu. Šādu datu pieprasījums var 
attiekties uz jebkuru datu elementu vai to 
kombināciju, kuru pieprasījuma izdarītāja 
Pasažieru informācijas nodaļa konkrētā 
gadījumā uzskata par piemērotu teroristu 
nodarījumu un smagu noziegumu 
novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai vai 
saukšanai pie atbildības par tiem. 
Pasažieru informācijas nodaļas prasītos 
datus sniedz, cik vien drīz tas ir praktiski 
iespējams, un sniedz arī PDR datu 
apstrādes rezultātu, ja tas jau ir 
sagatavots saskaņā ar 4. panta 2. punkta 
a) un b) apakšpunktu.
3. Dalībvalsts Pasažieru informācijas 
nodaļai ir tiesības vajadzības gadījumā 
lūgt jebkuras citas dalībvalsts Pasažieru 
informācijas nodaļai sniegt tai PDR 
datus, kas saskaņā ar 9. panta 2. punktu 
tiek glabāti pēdējās minētās Pasažieru 
informācijas nodaļas datubāzē, un, ja 
nepieciešams, arī PDR datu apstrādes 
rezultātu. Pasažieru informācijas nodaļa 
piekļuvi konkrētiem citas dalībvalsts 
Pasažieru informācijas nodaļas glabātiem 
PDR datiem pilnā formā un nemaskētiem 
var lūgt tikai izņēmuma apstākļos, 
reaģējot uz konkrētiem draudiem vai 
konkrētu izmeklēšanu vai saukšanu pie 
atbildības saistībā ar teroristu 
nodarījumiem vai smagiem noziegumiem.
4. Tikai tajos gadījumos, kad tas ir 
nepieciešams, lai novērstu tūlītējus un 
nopietnus draudus sabiedrības drošībai, 
dalībvalsts kompetentās iestādes drīkst 
tieši lūgt jebkuras citas dalībvalsts 
Pasažieru informācijas nodaļai sniegt tai 
PDR datus, kas tiek glabāti minētās 
Pasažieru informācijas nodaļas datubāzē 
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saskaņā ar 9. panta 1. un 2. punktu. Šādi 
pieprasījumi attiecas uz konkrētu 
izmeklēšanu vai saukšanu pie atbildības 
par teroristu nodarījumiem vai smagiem 
noziegumiem, un tie ir pamatoti. Uz 
šādiem pieprasījumiem Pasažieru 
informācijas nodaļas atbild prioritārā 
kārtā. Visos citos gadījumos kompetentās 
iestādes savus pieprasījumus sūta ar savas 
dalībvalsts Pasažieru informācijas 
nodaļas starpniecību.
5. Izņēmuma kārtā, ja ir nepieciešams 
piekļūt agrīnā posmā, reaģējot uz 
konkrētiem un faktiskiem draudiem 
saistībā ar teroristu nodarījumiem vai 
smagiem noziegumiem, dalībvalsts 
Pasažieru informācijas nodaļai ir tiesības 
pieprasīt citas dalībvalsts pasažieru 
informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus 
par lidojumiem, kas jebkurā laikā ielido 
pēdējās minētās dalībvalsts teritorijā vai 
izlido no tās.
6. Informācijas apmaiņa saskaņā ar šo 
pantu var notikt, izmantojot jebkuru no 
pastāvošajiem kanāliem starptautiskai 
tiesībaizsardzības sadarbībai. 
Pieprasījumam un informācijas apmaiņai 
izmanto valodu, ko piemēro izmantotajam 
kanālam. Sniedzot paziņojumu saskaņā ar 
3. panta 3. punktu, dalībvalstis arī 
informē Komisiju par kontaktiem, kuriem 
pieprasījumus var sūtīt steidzamos 
gadījumos. Komisija paziņo dalībvalstīm 
saņemtos paziņojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 328
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka attiecībā uz 
personām, kuras Pasažieru informācijas 
nodaļa ir identificējusi saskaņā ar 4. panta 
2. punkta a) un b) apakšpunktu, minētā 
Pasažieru informācijas nodaļa nosūta PDR 
datu apstrādes rezultātu citu dalībvalstu 
Pasažieru informācijas nodaļām, ja pirmā 
minētā Pasažieru informācijas nodaļa 
uzskata, ka šāda nosūtīšana ir 
nepieciešama, lai novērstu, atklātu, 
izmeklētu teroristu nodarījumus vai 
smagus noziegumus vai sauktu pie 
atbildības par tiem. Saņemošo dalībvalstu 
Pasažieru informācijas nodaļas šādus PDR 
datus vai PDR datu apstrādes rezultātu 
nosūta savām attiecīgajām kompetentajām 
iestādēm.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka attiecībā uz 
personām, kuras Pasažieru informācijas 
nodaļa ir identificējusi saskaņā ar 4. panta 
2. punktu, minētā Pasažieru informācijas 
nodaļa nosūta PDR datu apstrādes rezultātu 
citu dalībvalstu Pasažieru informācijas 
nodaļām, ja pirmā minētā Pasažieru 
informācijas nodaļa uzskata, ka šāda 
nosūtīšana ir nepieciešama, lai novērstu, 
atklātu, izmeklētu teroristu nodarījumus vai 
smagus starptautiskus noziegumus vai 
sauktu pie atbildības par tiem. Saņemošo 
dalībvalstu Pasažieru informācijas nodaļas 
šādus PDR datus vai PDR datu apstrādes 
rezultātu nosūta savām attiecīgajām 
kompetentajām iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 329
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka attiecībā uz 
personām, kuras Pasažieru informācijas 
nodaļa ir identificējusi saskaņā ar 4. panta 
2. punkta a) un b) apakšpunktu, minētā 
Pasažieru informācijas nodaļa nosūta PDR 
datu apstrādes rezultātu citu dalībvalstu
Pasažieru informācijas nodaļām, ja pirmā 
minētā Pasažieru informācijas nodaļa 
uzskata, ka šāda nosūtīšana ir 
nepieciešama, lai novērstu, atklātu, 
izmeklētu teroristu nodarījumus vai 
smagus noziegumus vai sauktu pie 
atbildības par tiem. Saņemošo dalībvalstu 
Pasažieru informācijas nodaļas šādus 
PDR datus vai PDR datu apstrādes 

1. Attiecībā uz personām, kuras Pasažieru 
informācijas nodaļa ir identificējusi 
saskaņā ar 4. panta 2. punkta a) un 
b) apakšpunktu, minētā Pasažieru 
informācijas nodaļa nosūta PDR datu 
apstrādes rezultātu dalībvalstu attiecīgajām 
kompetentajām iestādēm, ja Pasažieru 
informācijas nodaļa secina, ka šāda 
nosūtīšana ir nepieciešama, lai novērstu, 
atklātu, izmeklētu teroristu nodarījumus vai 
smagus noziegumus vai sauktu pie 
atbildības par tiem.
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rezultātu nosūta savām attiecīgajām 
kompetentajām iestādēm.

Or. de

Grozījums Nr. 330
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka attiecībā uz 
personām, kuras Pasažieru informācijas 
nodaļa ir identificējusi saskaņā ar 4. panta 
2. punkta a) un b) apakšpunktu, minētā 
Pasažieru informācijas nodaļa nosūta PDR 
datu apstrādes rezultātu citu dalībvalstu 
Pasažieru informācijas nodaļām, ja pirmā 
minētā Pasažieru informācijas nodaļa 
uzskata, ka šāda nosūtīšana ir 
nepieciešama, lai novērstu, atklātu, 
izmeklētu teroristu nodarījumus vai 
smagus noziegumus vai sauktu pie 
atbildības par tiem. Saņemošo dalībvalstu 
Pasažieru informācijas nodaļas šādus PDR 
datus vai PDR datu apstrādes rezultātu 
nosūta savām attiecīgajām kompetentajām 
iestādēm.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka attiecībā uz 
personām, kuras Pasažieru informācijas 
nodaļa ir identificējusi saskaņā ar 4. panta 
2. punkta a) un b) apakšpunktu, minētā 
Pasažieru informācijas nodaļa nosūta PDR 
datu apstrādes rezultātu citu dalībvalstu 
Pasažieru informācijas nodaļām, ja pirmā 
minētā Pasažieru informācijas nodaļa 
uzskata, ka šāda nosūtīšana ir 
nepieciešama, lai novērstu, atklātu, 
izmeklētu teroristu nodarījumus vai sauktu 
pie atbildības par tiem. Saņemošo 
dalībvalstu Pasažieru informācijas nodaļas 
šādus PDR datus vai PDR datu apstrādes 
rezultātu nosūta savām attiecīgajām 
kompetentajām iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 331
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka attiecībā uz 
personām, kuras Pasažieru informācijas 
nodaļa ir identificējusi saskaņā ar 4. panta 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka attiecībā uz 
personām, kuras Pasažieru informācijas 
nodaļa ir identificējusi saskaņā ar 4. panta 
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2. punkta a) un b) apakšpunktu, minētā 
Pasažieru informācijas nodaļa nosūta PDR 
datu apstrādes rezultātu citu dalībvalstu 
Pasažieru informācijas nodaļām, ja pirmā 
minētā Pasažieru informācijas nodaļa 
uzskata, ka šāda nosūtīšana ir 
nepieciešama, lai novērstu, atklātu, 
izmeklētu teroristu nodarījumus vai 
smagus noziegumus vai sauktu pie 
atbildības par tiem. Saņemošo dalībvalstu 
Pasažieru informācijas nodaļas šādus PDR 
datus vai PDR datu apstrādes rezultātu 
nosūta savām attiecīgajām kompetentajām 
iestādēm.

2. punkta b) apakšpunktu, minētā Pasažieru 
informācijas nodaļa nosūta PDR datu 
apstrādes rezultātu citu dalībvalstu 
Pasažieru informācijas nodaļām, ja pirmā 
minētā Pasažieru informācijas nodaļa 
uzskata, ka šāda nosūtīšana ir 
nepieciešama, lai novērstu, atklātu, 
izmeklētu teroristu nodarījumus vai 
smagus starptautiskus noziegumus vai 
sauktu pie atbildības par tiem. Nosūta tikai 
un vienīgi tādus datus, kas vajadzīgi 
konkrētā gadījumā, lai novērstu, atklātu, 
izmeklētu teroristu nodarījumus vai 
smagus starptautiskus noziegumus un 
sauktu pie atbildības par tiem, un šādus 
nosūtīšanas gadījumus rakstiski pamato.
Saņemošo dalībvalstu Pasažieru 
informācijas nodaļas šādus PDR datus vai 
PDR datu apstrādes rezultātu nosūta savām 
attiecīgajām kompetentajām iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Nevajadzētu regulāri apmainīties ar visu gaisa pasažieru datiem. Datu apmaiņai vajadzētu 
būt stingri ierobežotai un būtu jāattiecas uz konkrētiem gadījumiem, lai novērstu, atklātu, 
izmeklētu teroristu nodarījumus un sauktu pie atbildības par tiem, kā arī rakstiski jāpamato, 
lai būtu iespējamas pārbaudes.

Grozījums Nr. 332
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka attiecībā uz 
personām, kuras Pasažieru informācijas 
nodaļa ir identificējusi saskaņā ar 4. panta 
2. punkta a) un b) apakšpunktu, minētā 
Pasažieru informācijas nodaļa nosūta PDR 
datu apstrādes rezultātu citu dalībvalstu 
Pasažieru informācijas nodaļām, ja pirmā 
minētā Pasažieru informācijas nodaļa 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka attiecībā uz 
personām, kuras Pasažieru informācijas 
nodaļa ir identificējusi saskaņā ar 4. panta 
2. punkta b) apakšpunktu, minētā Pasažieru 
informācijas nodaļa nosūta PDR datu 
apstrādes rezultātu citu dalībvalstu 
Pasažieru informācijas nodaļām, ja pirmā 
minētā Pasažieru informācijas nodaļa 
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uzskata, ka šāda nosūtīšana ir 
nepieciešama, lai novērstu, atklātu, 
izmeklētu teroristu nodarījumus vai 
smagus noziegumus vai sauktu pie 
atbildības par tiem. Saņemošo dalībvalstu 
Pasažieru informācijas nodaļas šādus PDR 
datus vai PDR datu apstrādes rezultātu 
nosūta savām attiecīgajām kompetentajām 
iestādēm.

uzskata, ka šāda nosūtīšana ir 
nepieciešama, lai novērstu, atklātu, 
izmeklētu teroristu nodarījumus vai 
smagus starptautiskus noziegumus vai 
sauktu pie atbildības par tiem.

Nosūta tikai un vienīgi tādus datus, kas 
vajadzīgi konkrētos gadījumos, lai 
novērstu, izmeklētu teroristu nodarījumus 
vai smagus starptautiskus noziegumus un 
sauktu pie atbildības par tiem, un šādus 
nosūtīšanas gadījumus rakstiski pamato.
Saņemošo dalībvalstu Pasažieru 
informācijas nodaļas šādus PDR datus vai 
PDR datu apstrādes rezultātu nosūta savām 
attiecīgajām kompetentajām iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 333
Hubert Pirker, Frank Engel

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka attiecībā uz 
personām, kuras Pasažieru informācijas 
nodaļa ir identificējusi saskaņā ar 4. panta 
2. punkta a) un b) apakšpunktu, minētā 
Pasažieru informācijas nodaļa nosūta PDR 
datu apstrādes rezultātu citu dalībvalstu 
Pasažieru informācijas nodaļām, ja pirmā 
minētā Pasažieru informācijas nodaļa 
uzskata, ka šāda nosūtīšana ir 
nepieciešama, lai novērstu, atklātu, 
izmeklētu teroristu nodarījumus vai 
smagus noziegumus vai sauktu pie 
atbildības par tiem. Saņemošo dalībvalstu 
Pasažieru informācijas nodaļas šādus PDR 
datus vai PDR datu apstrādes rezultātu 
nosūta savām attiecīgajām kompetentajām 

1. Attiecībā uz personām, kuras Pasažieru 
informācijas nodaļa ir identificējusi 
saskaņā ar 4. panta 2. punkta a) un 
b) apakšpunktu, minētā Pasažieru 
informācijas nodaļa nosūta PDR datu 
apstrādes rezultātu citu dalībvalstu 
Pasažieru informācijas nodaļām un, ja ir 
atbilstība Padomes 2009. gada 6. aprīļa 
Lēmuma 2009/371/TI nosacījumiem, 
Eiropolam neatkarīgi no tā, vai Eiropols 
pilda Pasažieru informācijas nodaļas 
funkcijas saskaņā ar 3. pantu, ja pirmā 
minētā Pasažieru informācijas nodaļa 
secina, ka šāda nosūtīšana ir nepieciešama, 
lai novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu 
nodarījumus vai smagus noziegumus vai 
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iestādēm. sauktu pie atbildības par tiem. Saņemošo 
dalībvalstu Pasažieru informācijas nodaļas 
šādus PDR datus vai PDR datu apstrādes 
rezultātu nosūta savām attiecīgajām 
kompetentajām iestādēm.

Or. de

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 334
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalsts Pasažieru informācijas 
nodaļai ir tiesības vajadzības gadījumā lūgt 
jebkuras citas dalībvalsts Pasažieru 
informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus, 
kas saskaņā ar 9. panta 1. punktu tiek 
glabāti pēdējās minētās Pasažieru 
informācijas nodaļas datubāzē, un, ja 
nepieciešams, arī PDR datu apstrādes 
rezultātu. Šādu datu pieprasījums var 
attiekties uz jebkuru datu elementu vai to 
kombināciju, kuru pieprasījuma izdarītāja 
Pasažieru informācijas nodaļa konkrētā 
gadījumā uzskata par piemērotu teroristu 
nodarījumu un smagu noziegumu 
novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai vai 
saukšanai pie atbildības par tiem. Pasažieru 
informācijas nodaļas prasītos datus sniedz, 
cik vien drīz tas ir praktiski iespējams, un 
sniedz arī PDR datu apstrādes rezultātu, ja 
tas jau ir sagatavots saskaņā ar 4. panta 

2. Dalībvalsts Pasažieru informācijas 
nodaļai ir tiesības vajadzības gadījumā lūgt 
jebkuras citas dalībvalsts Pasažieru 
informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus, 
kas saskaņā ar 9. panta 1. punktu tiek 
glabāti pēdējās minētās Pasažieru 
informācijas nodaļas datubāzē, un, ja 
nepieciešams, arī PDR datu apstrādes 
rezultātu. Šādu datu pieprasījums var 
attiekties uz jebkuru datu elementu vai to 
kombināciju, kuru pieprasījuma izdarītāja 
Pasažieru informācijas nodaļa konkrētā 
gadījumā uzskata par piemērotu teroristu 
nodarījumu un smagu starptautisku 
noziegumu izmeklēšanai vai saukšanai pie 
atbildības par tiem. Pasažieru informācijas 
nodaļas prasītos datus sniedz, cik vien drīz 
tas ir praktiski iespējams, un sniedz arī 
PDR datu apstrādes rezultātu, ja tas jau ir 
sagatavots saskaņā ar 4. panta 2. punkta a) 
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2. punkta a) un b) apakšpunktu. un b) apakšpunktu.

Or. en

Grozījums Nr. 335
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalsts Pasažieru informācijas 
nodaļai ir tiesības vajadzības gadījumā lūgt 
jebkuras citas dalībvalsts Pasažieru 
informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus, 
kas saskaņā ar 9. panta 1. punktu tiek 
glabāti pēdējās minētās Pasažieru 
informācijas nodaļas datubāzē, un, ja 
nepieciešams, arī PDR datu apstrādes 
rezultātu. Šādu datu pieprasījums var 
attiekties uz jebkuru datu elementu vai to 
kombināciju, kuru pieprasījuma izdarītāja 
Pasažieru informācijas nodaļa konkrētā 
gadījumā uzskata par piemērotu teroristu 
nodarījumu un smagu noziegumu 
novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai vai 
saukšanai pie atbildības par tiem. 
Pasažieru informācijas nodaļas prasītos 
datus sniedz, cik vien drīz tas ir praktiski 
iespējams, un sniedz arī PDR datu 
apstrādes rezultātu, ja tas jau ir sagatavots 
saskaņā ar 4. panta 2. punkta a) un 
b) apakšpunktu.

2. Dalībvalsts kompetentajām iestādēm ir 
tiesības vajadzības gadījumā lūgt jebkuras 
citas dalībvalsts Pasažieru informācijas 
nodaļai vai kompetentajai iestādei, kas ir 
saņēmusi datus no Pasažieru informācijas 
nodaļas saskaņā ar 1. punktu, sniegt tai 
PDR datu apstrādes rezultātu. Šādu datu 
pieprasījums var attiekties uz jebkuru datu 
elementu vai to kombināciju, kuru 
pieprasījuma izdarītāja iestāde konkrētā 
gadījumā uzskata par piemērotu teroristu 
nodarījumu un smagu noziegumu 
novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai vai 
saukšanai pie atbildības par tiem. 
Informācijas, kā arī PDR datu apstrādes 
rezultātu apmaiņa notiek nekavējoties, ja 
tas jau ir sagatavots saskaņā ar 4. panta 
2. punkta a) un b) apakšpunktu.

Or. de

Grozījums Nr. 336
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalsts Pasažieru informācijas 
nodaļai ir tiesības vajadzības gadījumā lūgt 
jebkuras citas dalībvalsts Pasažieru 
informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus, 
kas saskaņā ar 9. panta 1. punktu tiek 
glabāti pēdējās minētās Pasažieru 
informācijas nodaļas datubāzē, un, ja 
nepieciešams, arī PDR datu apstrādes 
rezultātu. Šādu datu pieprasījums var 
attiekties uz jebkuru datu elementu vai to 
kombināciju, kuru pieprasījuma izdarītāja 
Pasažieru informācijas nodaļa konkrētā 
gadījumā uzskata par piemērotu teroristu 
nodarījumu un smagu noziegumu
novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai vai 
saukšanai pie atbildības par tiem. Pasažieru 
informācijas nodaļas prasītos datus sniedz, 
cik vien drīz tas ir praktiski iespējams, un 
sniedz arī PDR datu apstrādes rezultātu, ja 
tas jau ir sagatavots saskaņā ar 4. panta 
2. punkta a) un b) apakšpunktu.

2. Dalībvalsts Pasažieru informācijas 
nodaļai ir tiesības vajadzības gadījumā lūgt 
jebkuras citas dalībvalsts Pasažieru 
informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus, 
kas saskaņā ar 9. panta 1. punktu tiek 
glabāti pēdējās minētās Pasažieru 
informācijas nodaļas datubāzē, un, ja 
nepieciešams, arī PDR datu apstrādes 
rezultātu. Šādu datu pieprasījums var 
attiekties uz jebkuru datu elementu vai to 
kombināciju, kuru pieprasījuma izdarītāja 
Pasažieru informācijas nodaļa konkrētā 
gadījumā uzskata par piemērotu teroristu 
nodarījumu novēršanai, atklāšanai, 
izmeklēšanai vai saukšanai pie atbildības 
par tiem. Pasažieru informācijas nodaļas 
prasītos datus sniedz, cik vien drīz tas ir 
praktiski iespējams, un sniedz arī PDR datu 
apstrādes rezultātu, ja tas jau ir sagatavots 
saskaņā ar 4. panta 2. punkta a) un 
b) apakšpunktu.

Or. en

Grozījums Nr. 337
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalsts Pasažieru informācijas 
nodaļai ir tiesības vajadzības gadījumā lūgt 
jebkuras citas dalībvalsts Pasažieru 
informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus, 
kas saskaņā ar 9. panta 1. punktu tiek 
glabāti pēdējās minētās Pasažieru 
informācijas nodaļas datubāzē, un, ja 
nepieciešams, arī PDR datu apstrādes 
rezultātu. Šādu datu pieprasījums var 
attiekties uz jebkuru datu elementu vai to 
kombināciju, kuru pieprasījuma izdarītāja 

2. Dalībvalsts Pasažieru informācijas 
nodaļai ir tiesības vajadzības gadījumā lūgt 
jebkuras citas dalībvalsts Pasažieru 
informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus, 
kas saskaņā ar 9. panta 1. punktu tiek 
glabāti pēdējās minētās Pasažieru 
informācijas nodaļas datubāzē, un, ja 
nepieciešams, arī PDR datu apstrādes 
rezultātu. Šādu datu pieprasījums attiecas 
tikai un vienīgi uz konkrētā gadījumā 
vajadzīgiem datiem. Tas var attiekties uz 
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Pasažieru informācijas nodaļa konkrētā 
gadījumā uzskata par piemērotu teroristu 
nodarījumu un smagu noziegumu 
novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai vai 
saukšanai pie atbildības par tiem. Pasažieru 
informācijas nodaļas prasītos datus sniedz, 
cik vien drīz tas ir praktiski iespējams, un 
sniedz arī PDR datu apstrādes rezultātu, ja 
tas jau ir sagatavots saskaņā ar 4. panta 
2. punkta a) un b) apakšpunktu.

jebkuru datu elementu vai to kombināciju, 
kuru pieprasījuma izdarītāja Pasažieru 
informācijas nodaļa konkrētā gadījumā 
uzskata par piemērotu teroristu nodarījumu 
un smagu starptautisku noziegumu 
novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai vai 
saukšanai pie atbildības par tiem, un 
pieprasījumu rakstiski pamato. Pasažieru 
informācijas nodaļas prasītos datus sniedz, 
cik vien drīz tas ir praktiski iespējams, un 
sniedz arī PDR datu apstrādes rezultātu, ja 
tas jau ir sagatavots saskaņā ar 4. panta 
2. punkta b) apakšpunktu.

Or. en

Grozījums Nr. 338
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalsts Pasažieru informācijas 
nodaļai ir tiesības vajadzības gadījumā lūgt 
jebkuras citas dalībvalsts Pasažieru 
informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus, 
kas saskaņā ar 9. panta 1. punktu tiek 
glabāti pēdējās minētās Pasažieru 
informācijas nodaļas datubāzē, un, ja 
nepieciešams, arī PDR datu apstrādes 
rezultātu. Šādu datu pieprasījums var 
attiekties uz jebkuru datu elementu vai to 
kombināciju, kuru pieprasījuma izdarītāja 
Pasažieru informācijas nodaļa konkrētā 
gadījumā uzskata par piemērotu teroristu 
nodarījumu un smagu noziegumu 
novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai vai 
saukšanai pie atbildības par tiem. Pasažieru 
informācijas nodaļas prasītos datus sniedz, 
cik vien drīz tas ir praktiski iespējams, un 
sniedz arī PDR datu apstrādes rezultātu, ja 
tas jau ir sagatavots saskaņā ar 4. panta 
2. punkta a) un b) apakšpunktu.

2. Dalībvalsts Pasažieru informācijas 
nodaļai ir tiesības vajadzības gadījumā lūgt 
jebkuras citas dalībvalsts Pasažieru 
informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus, 
kas saskaņā ar 9. panta 1. punktu tiek 
glabāti pēdējās minētās Pasažieru 
informācijas nodaļas datubāzē, un, ja 
nepieciešams, arī PDR datu apstrādes 
rezultātu. Šādu datu pieprasījums attiecas 
tikai un vienīgi uz konkrētā gadījumā 
vajadzīgiem datiem. Tas var attiekties uz 
jebkuru datu elementu vai to kombināciju, 
kuru pieprasījuma izdarītāja Pasažieru 
informācijas nodaļa konkrētā gadījumā 
uzskata par piemērotu teroristu nodarījumu 
un smagu starptautisku noziegumu 
novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai vai 
saukšanai pie atbildības par tiem, un 
pieprasījumu rakstiski pamato. Pasažieru 
informācijas nodaļas prasītos datus sniedz, 
cik vien drīz tas ir praktiski iespējams, un 
sniedz arī PDR datu apstrādes rezultātu, ja 
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tas jau ir sagatavots saskaņā ar 4. panta 
2. punkta b) apakšpunktu.

Or. en

Grozījums Nr. 339
Hubert Pirker, Frank Engel

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalsts Pasažieru informācijas 
nodaļai ir tiesības vajadzības gadījumā lūgt 
jebkuras citas dalībvalsts Pasažieru 
informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus, 
kas saskaņā ar 9. panta 1. punktu tiek 
glabāti pēdējās minētās Pasažieru 
informācijas nodaļas datubāzē, un, ja 
nepieciešams, arī PDR datu apstrādes 
rezultātu. Šādu datu pieprasījums var 
attiekties uz jebkuru datu elementu vai to 
kombināciju, kuru pieprasījuma izdarītāja 
Pasažieru informācijas nodaļa konkrētā 
gadījumā uzskata par piemērotu teroristu 
nodarījumu un smagu noziegumu 
novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai vai 
saukšanai pie atbildības par tiem. Pasažieru 
informācijas nodaļas prasītos datus sniedz, 
cik vien drīz tas ir praktiski iespējams, un 
sniedz arī PDR datu apstrādes rezultātu, ja 
tas jau ir sagatavots saskaņā ar 4. panta 
2. punkta a) un b) apakšpunktu.

2. Dalībvalsts Pasažieru informācijas 
nodaļai un, ja ir atbilstība Padomes 
2009. gada 6. aprīļa Lēmuma 2009/371/TI 
nosacījumiem, Eiropolam ir tiesības 
vajadzības gadījumā lūgt jebkuras citas 
dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļai 
sniegt tai PDR datus, kas saskaņā ar 
9. panta 1. punktu tiek glabāti pēdējās 
minētās Pasažieru informācijas nodaļas 
datubāzē, un, ja nepieciešams, arī PDR 
datu apstrādes rezultātu. Šādu datu 
pieprasījums var attiekties uz jebkuru datu 
elementu vai to kombināciju, kuru 
pieprasījuma izdarītāja struktūra konkrētā 
gadījumā uzskata par piemērotu teroristu 
nodarījumu un smagu noziegumu 
novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai vai 
saukšanai pie atbildības par tiem. Pasažieru 
informācijas nodaļas prasītos datus sniedz, 
cik vien drīz tas ir praktiski iespējams, un 
sniedz arī PDR datu apstrādes rezultātu, ja 
tas jau ir sagatavots saskaņā ar 4. panta 
2. punkta a) un b) apakšpunktu.

Or. de

Grozījums Nr. 340
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalsts Pasažieru informācijas 
nodaļai ir tiesības vajadzības gadījumā lūgt 
jebkuras citas dalībvalsts Pasažieru 
informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus, 
kas saskaņā ar 9. panta 2. punktu tiek 
glabāti pēdējās minētās Pasažieru 
informācijas nodaļas datubāzē, un, ja 
nepieciešams, arī PDR datu apstrādes 
rezultātu. Pasažieru informācijas nodaļa 
piekļuvi konkrētiem citas dalībvalsts 
Pasažieru informācijas nodaļas glabātiem 
PDR datiem pilnā formā un nemaskētiem 
var lūgt tikai izņēmuma apstākļos, reaģējot 
uz konkrētiem draudiem vai konkrētu 
izmeklēšanu vai saukšanu pie atbildības 
saistībā ar teroristu nodarījumiem vai 
smagiem noziegumiem.

3. Dalībvalsts Pasažieru informācijas 
nodaļai ir tiesības vajadzības gadījumā lūgt 
jebkuras citas dalībvalsts Pasažieru 
informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus, 
kas saskaņā ar 9. panta 2. punktu tiek 
glabāti pēdējās minētās Pasažieru 
informācijas nodaļas datubāzē, un, ja 
nepieciešams, arī PDR datu apstrādes 
rezultātu. Pasažieru informācijas nodaļa 
piekļuvi konkrētiem citas dalībvalsts 
Pasažieru informācijas nodaļas glabātiem 
PDR datiem pilnā formā un nemaskētiem 
var lūgt tikai izņēmuma apstākļos, reaģējot 
uz konkrētiem draudiem vai konkrētu 
izmeklēšanu vai saukšanu pie atbildības 
saistībā ar teroristu nodarījumiem vai 
smagiem starptautiskiem noziegumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 341
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalsts Pasažieru informācijas 
nodaļai ir tiesības vajadzības gadījumā lūgt 
jebkuras citas dalībvalsts Pasažieru 
informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus, 
kas saskaņā ar 9. panta 2. punktu tiek 
glabāti pēdējās minētās Pasažieru 
informācijas nodaļas datubāzē, un, ja 
nepieciešams, arī PDR datu apstrādes 
rezultātu. Pasažieru informācijas nodaļa
piekļuvi konkrētiem citas dalībvalsts
Pasažieru informācijas nodaļas glabātiem 
PDR datiem pilnā formā un nemaskētiem 
var lūgt tikai izņēmuma apstākļos, reaģējot 
uz konkrētiem draudiem vai konkrētu 
izmeklēšanu vai saukšanu pie atbildības 

3. Dalībvalsts kompetentajām iestādēm ir 
tiesības vajadzības gadījumā lūgt jebkuras 
citas dalībvalsts kompetentajām iestādēm  
saskaņā ar 9. panta 2. punktu sniegt tai 
datu apstrādes rezultātu, ko paziņojusi 
Pasažieru informācijas nodaļa. 
Kompetentās iestādes piekļuvi konkrētiem 
Pasažieru informācijas nodaļas glabātiem 
PDR datiem pilnā formā un nemaskētiem 
var lūgt tikai izņēmuma apstākļos, reaģējot 
uz konkrētiem draudiem vai konkrētu 
izmeklēšanu vai saukšanu pie atbildības 
saistībā ar teroristu nodarījumiem vai 
smagiem noziegumiem.
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saistībā ar teroristu nodarījumiem vai 
smagiem noziegumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 342
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalsts Pasažieru informācijas 
nodaļai ir tiesības vajadzības gadījumā lūgt 
jebkuras citas dalībvalsts Pasažieru 
informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus, 
kas saskaņā ar 9. panta 2. punktu tiek 
glabāti pēdējās minētās Pasažieru 
informācijas nodaļas datubāzē, un, ja 
nepieciešams, arī PDR datu apstrādes 
rezultātu. Pasažieru informācijas nodaļa 
piekļuvi konkrētiem citas dalībvalsts 
Pasažieru informācijas nodaļas glabātiem 
PDR datiem pilnā formā un nemaskētiem 
var lūgt tikai izņēmuma apstākļos, reaģējot 
uz konkrētiem draudiem vai konkrētu 
izmeklēšanu vai saukšanu pie atbildības 
saistībā ar teroristu nodarījumiem vai 
smagiem noziegumiem.

3. Dalībvalsts Pasažieru informācijas 
nodaļai ir tiesības vajadzības gadījumā lūgt 
jebkuras citas dalībvalsts Pasažieru 
informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus, 
kas saskaņā ar 9. panta 2. punktu tiek 
glabāti pēdējās minētās Pasažieru 
informācijas nodaļas datubāzē, un, ja 
nepieciešams, arī PDR datu apstrādes 
rezultātu. Pasažieru informācijas nodaļa 
piekļuvi konkrētiem citas dalībvalsts 
Pasažieru informācijas nodaļas glabātiem 
PDR datiem pilnā formā un nemaskētiem 
var lūgt tikai izņēmuma apstākļos, reaģējot 
uz konkrētiem draudiem vai konkrētu 
izmeklēšanu vai saukšanu pie atbildības 
saistībā ar teroristu nodarījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 343
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalsts Pasažieru informācijas 
nodaļai ir tiesības vajadzības gadījumā lūgt 
jebkuras citas dalībvalsts Pasažieru 

3. Dalībvalsts Pasažieru informācijas 
nodaļai ir tiesības vajadzības gadījumā lūgt 
jebkuras citas dalībvalsts Pasažieru 
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informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus, 
kas saskaņā ar 9. panta 2. punktu tiek 
glabāti pēdējās minētās Pasažieru 
informācijas nodaļas datubāzē, un, ja 
nepieciešams, arī PDR datu apstrādes 
rezultātu. Pasažieru informācijas nodaļa 
piekļuvi konkrētiem citas dalībvalsts 
Pasažieru informācijas nodaļas glabātiem 
PDR datiem pilnā formā un nemaskētiem 
var lūgt tikai izņēmuma apstākļos, reaģējot 
uz konkrētiem draudiem vai konkrētu 
izmeklēšanu vai saukšanu pie atbildības 
saistībā ar teroristu nodarījumiem vai 
smagiem noziegumiem.

informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus, 
kas saskaņā ar 9. panta 2. punktu tiek 
glabāti pēdējās minētās Pasažieru 
informācijas nodaļas datubāzē, un, ja 
nepieciešams, arī PDR datu apstrādes 
rezultātu. Pasažieru informācijas nodaļa 
piekļuvi konkrētiem citas dalībvalsts 
Pasažieru informācijas nodaļas glabātiem 
PDR datiem pilnā formā un nemaskētiem 
var lūgt tikai izņēmuma apstākļos, reaģējot 
uz konkrētiem draudiem vai konkrētu 
izmeklēšanu vai saukšanu pie atbildības 
saistībā ar teroristu nodarījumiem vai 
smagiem starptautiskiem noziegumiem.
Šādu pieprasījumu pamato rakstiski.

Or. en

Grozījums Nr. 344
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalsts Pasažieru informācijas 
nodaļai ir tiesības vajadzības gadījumā lūgt 
jebkuras citas dalībvalsts Pasažieru 
informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus, 
kas saskaņā ar 9. panta 2. punktu tiek 
glabāti pēdējās minētās Pasažieru 
informācijas nodaļas datubāzē, un, ja 
nepieciešams, arī PDR datu apstrādes 
rezultātu. Pasažieru informācijas nodaļa 
piekļuvi konkrētiem citas dalībvalsts 
Pasažieru informācijas nodaļas glabātiem 
PDR datiem pilnā formā un nemaskētiem 
var lūgt tikai izņēmuma apstākļos, reaģējot 
uz konkrētiem draudiem vai konkrētu 
izmeklēšanu vai saukšanu pie atbildības 
saistībā ar teroristu nodarījumiem vai 
smagiem noziegumiem.

3.  Dalībvalsts Pasažieru informācijas 
nodaļai ir tiesības vajadzības gadījumā lūgt 
jebkuras citas dalībvalsts Pasažieru 
informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus, 
kas saskaņā ar 9. panta 2. punktu tiek 
glabāti pēdējās minētās Pasažieru 
informācijas nodaļas datubāzē, un, ja 
nepieciešams, arī PDR datu apstrādes 
rezultātu. Pasažieru informācijas nodaļa 
piekļuvi konkrētiem citas dalībvalsts 
Pasažieru informācijas nodaļas glabātiem 
PDR datiem pilnā formā un nemaskētiem 
var lūgt tikai izņēmuma apstākļos, reaģējot 
uz konkrētiem draudiem vai konkrētu 
izmeklēšanu vai saukšanu pie atbildības 
saistībā ar teroristu nodarījumiem vai 
smagiem starptautiskiem noziegumiem.
Šādu pieprasījumu pamato rakstiski.

Or. en
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Grozījums Nr. 345
Hubert Pirker, Frank Engel

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalsts Pasažieru informācijas 
nodaļai ir tiesības vajadzības gadījumā lūgt 
jebkuras citas dalībvalsts Pasažieru 
informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus, 
kas saskaņā ar 9. panta 2. punktu tiek 
glabāti pēdējās minētās Pasažieru 
informācijas nodaļas datubāzē, un, ja 
nepieciešams, arī PDR datu apstrādes 
rezultātu. Pasažieru informācijas nodaļa
piekļuvi konkrētiem citas dalībvalsts 
Pasažieru informācijas nodaļas glabātiem 
PDR datiem pilnā formā un nemaskētiem 
var lūgt tikai izņēmuma apstākļos, reaģējot 
uz konkrētiem draudiem vai konkrētu 
izmeklēšanu vai saukšanu pie atbildības 
saistībā ar teroristu nodarījumiem vai 
smagiem noziegumiem.

3. Dalībvalsts Pasažieru informācijas 
nodaļai un, ja ir atbilstība Padomes 
2009. gada 6. aprīļa Lēmuma 2009/371/TI 
nosacījumiem, Eiropolam ir tiesības 
vajadzības gadījumā lūgt jebkuras citas 
dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļai 
sniegt tai PDR datus, kas saskaņā ar 
9. panta 2. punktu tiek glabāti pēdējās 
minētās Pasažieru informācijas nodaļas 
datubāzē, un, ja nepieciešams, arī PDR 
datu apstrādes rezultātu. Pieprasījuma 
izdarītāja struktūra piekļuvi konkrētiem 
citas dalībvalsts Pasažieru informācijas 
nodaļas glabātiem PDR datiem pilnā formā 
un nemaskētiem var lūgt tikai izņēmuma 
apstākļos, reaģējot uz konkrētiem draudiem 
vai konkrētu izmeklēšanu vai saukšanu pie 
atbildības saistībā ar teroristu 
nodarījumiem vai smagiem noziegumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 346
Tanja Fajon

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalsts Pasažieru informācijas 
nodaļai ir tiesības vajadzības gadījumā lūgt 
jebkuras citas dalībvalsts Pasažieru 
informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus, 
kas saskaņā ar 9. panta 2. punktu tiek 
glabāti pēdējās minētās Pasažieru 
informācijas nodaļas datubāzē, un, ja 

3. Dalībvalsts vai dalībvalstu grupas 
Pasažieru informācijas nodaļai ir tiesības 
vajadzības gadījumā lūgt jebkuras citas 
dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļai 
sniegt tai PDR datus, kas saskaņā ar 
9. panta 2. punktu tiek glabāti pēdējās 
minētās Pasažieru informācijas nodaļas 
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nepieciešams, arī PDR datu apstrādes 
rezultātu. Pasažieru informācijas nodaļa 
piekļuvi konkrētiem citas dalībvalsts 
Pasažieru informācijas nodaļas glabātiem 
PDR datiem pilnā formā un nemaskētiem 
var lūgt tikai izņēmuma apstākļos, reaģējot 
uz konkrētiem draudiem vai konkrētu 
izmeklēšanu vai saukšanu pie atbildības 
saistībā ar teroristu nodarījumiem vai 
smagiem noziegumiem.

datubāzē, un, ja nepieciešams, arī PDR 
datu apstrādes rezultātu. Pasažieru 
informācijas nodaļa piekļuvi konkrētiem 
citas dalībvalsts Pasažieru informācijas 
nodaļas glabātiem PDR datiem pilnā formā 
un nemaskētiem var lūgt tikai izņēmuma 
apstākļos, reaģējot uz konkrētiem draudiem 
vai konkrētu izmeklēšanu vai saukšanu pie 
atbildības saistībā ar teroristu 
nodarījumiem vai smagiem noziegumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 347
Cornelia Ernst

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Tikai tajos gadījumos, kad tas ir 
nepieciešams, lai novērstu tūlītējus un 
nopietnus draudus sabiedrības drošībai, 
dalībvalsts kompetentās iestādes drīkst 
tieši lūgt jebkuras citas dalībvalsts 
Pasažieru informācijas nodaļai sniegt tai 
PDR datus, kas tiek glabāti minētās 
Pasažieru informācijas nodaļas datubāzē 
saskaņā ar 9. panta 1. un 2. punktu. Šādi 
pieprasījumi attiecas uz konkrētu 
izmeklēšanu vai saukšanu pie atbildības 
par teroristu nodarījumiem vai smagiem 
noziegumiem, un tie ir pamatoti. Uz 
šādiem pieprasījumiem Pasažieru 
informācijas nodaļas atbild prioritārā 
kārtā. Visos citos gadījumos kompetentās 
iestādes savus pieprasījumus sūta ar savas 
dalībvalsts Pasažieru informācijas 
nodaļas starpniecību.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 348
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Tikai tajos gadījumos, kad tas ir 
nepieciešams, lai novērstu tūlītējus un 
nopietnus draudus sabiedrības drošībai, 
dalībvalsts kompetentās iestādes drīkst tieši 
lūgt jebkuras citas dalībvalsts Pasažieru 
informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus, 
kas tiek glabāti minētās Pasažieru 
informācijas nodaļas datubāzē saskaņā ar 
9. panta 1. un 2. punktu. Šādi pieprasījumi 
attiecas uz konkrētu izmeklēšanu vai 
saukšanu pie atbildības par teroristu 
nodarījumiem vai smagiem noziegumiem, 
un tie ir pamatoti. Uz šādiem 
pieprasījumiem Pasažieru informācijas 
nodaļas atbild prioritārā kārtā. Visos citos 
gadījumos kompetentās iestādes savus 
pieprasījumus sūta ar savas dalībvalsts 
Pasažieru informācijas nodaļas 
starpniecību.

4. Tikai tajos gadījumos, kad tas ir 
nepieciešams, lai novērstu konkrētus, 
faktiskus un tūlītējus draudus sabiedrības 
drošībai, dalībvalsts kompetentās iestādes 
drīkst tieši lūgt jebkuras citas dalībvalsts 
Pasažieru informācijas nodaļai sniegt tai 
PDR datus, kas tiek glabāti minētās 
Pasažieru informācijas nodaļas datubāzē 
saskaņā ar 9. panta 1. un 2. punktu. Šādi 
pieprasījumi attiecas uz konkrētu 
izmeklēšanu vai saukšanu pie atbildības 
par teroristu nodarījumiem vai smagiem 
noziegumiem, un tie ir pamatoti. Uz 
šādiem pieprasījumiem Pasažieru 
informācijas nodaļas atbild prioritārā kārtā. 
Visos citos gadījumos kompetentās 
iestādes savus pieprasījumus sūta ar savas 
dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļas 
starpniecību.

Or. en

Grozījums Nr. 349
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Tikai tajos gadījumos, kad tas ir 
nepieciešams, lai novērstu tūlītējus un 
nopietnus draudus sabiedrības drošībai, 
dalībvalsts kompetentās iestādes drīkst tieši 
lūgt jebkuras citas dalībvalsts Pasažieru 
informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus, 
kas tiek glabāti minētās Pasažieru 
informācijas nodaļas datubāzē saskaņā ar 

4. Tikai tajos gadījumos, kad tas ir 
nepieciešams, lai novērstu tūlītējus un 
nopietnus draudus sabiedrības drošībai, 
dalībvalsts kompetentās iestādes drīkst tieši 
lūgt Pasažieru informācijas nodaļai sniegt 
tai PDR datus, kas tiek glabāti minētās 
Pasažieru informācijas nodaļas datubāzē 
saskaņā ar 9. panta 1. un 2. punktu. Šādi 
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9. panta 1. un 2. punktu. Šādi pieprasījumi 
attiecas uz konkrētu izmeklēšanu vai 
saukšanu pie atbildības par teroristu 
nodarījumiem vai smagiem noziegumiem, 
un tie ir pamatoti. Uz šādiem 
pieprasījumiem Pasažieru informācijas 
nodaļas atbild prioritārā kārtā. Visos citos 
gadījumos kompetentās iestādes savus 
pieprasījumus sūta ar savas dalībvalsts 
Pasažieru informācijas nodaļas 
starpniecību.

pieprasījumi attiecas uz konkrētu 
izmeklēšanu vai saukšanu pie atbildības 
par teroristu nodarījumiem vai smagiem 
noziegumiem, un tie ir pamatoti. Uz 
šādiem pieprasījumiem Pasažieru 
informācijas nodaļa atbild prioritārā kārtā.

Or. de

Grozījums Nr. 350
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Tikai tajos gadījumos, kad tas ir 
nepieciešams, lai novērstu tūlītējus un 
nopietnus draudus sabiedrības drošībai, 
dalībvalsts kompetentās iestādes drīkst tieši 
lūgt jebkuras citas dalībvalsts Pasažieru 
informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus, 
kas tiek glabāti minētās Pasažieru 
informācijas nodaļas datubāzē saskaņā ar 
9. panta 1. un 2. punktu. Šādi pieprasījumi 
attiecas uz konkrētu izmeklēšanu vai 
saukšanu pie atbildības par teroristu 
nodarījumiem vai smagiem noziegumiem, 
un tie ir pamatoti. Uz šādiem 
pieprasījumiem Pasažieru informācijas 
nodaļas atbild prioritārā kārtā. Visos citos 
gadījumos kompetentās iestādes savus 
pieprasījumus sūta ar savas dalībvalsts 
Pasažieru informācijas nodaļas 
starpniecību.

4. Tikai tajos gadījumos, kad tas ir 
nepieciešams, lai novērstu tūlītējus un 
nopietnus draudus sabiedrības drošībai, 
dalībvalsts kompetentās iestādes drīkst tieši 
lūgt jebkuras citas dalībvalsts Pasažieru 
informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus, 
kas tiek glabāti minētās Pasažieru 
informācijas nodaļas datubāzē saskaņā ar 
9. panta 1. un 2. punktu. Šādi pieprasījumi 
attiecas uz konkrētu izmeklēšanu vai 
saukšanu pie atbildības par teroristu 
nodarījumiem, un tie ir pamatoti. Uz 
šādiem pieprasījumiem Pasažieru 
informācijas nodaļas atbild prioritārā kārtā. 
Visos citos gadījumos kompetentās 
iestādes savus pieprasījumus sūta ar savas 
dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļas 
starpniecību.

Or. en
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Grozījums Nr. 351
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Tikai tajos gadījumos, kad tas ir 
nepieciešams, lai novērstu tūlītējus un 
nopietnus draudus sabiedrības drošībai, 
dalībvalsts kompetentās iestādes drīkst tieši 
lūgt jebkuras citas dalībvalsts Pasažieru 
informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus, 
kas tiek glabāti minētās Pasažieru 
informācijas nodaļas datubāzē saskaņā ar 
9. panta 1. un 2. punktu. Šādi pieprasījumi 
attiecas uz konkrētu izmeklēšanu vai 
saukšanu pie atbildības par teroristu 
nodarījumiem vai smagiem noziegumiem, 
un tie ir pamatoti. Uz šādiem 
pieprasījumiem Pasažieru informācijas 
nodaļas atbild prioritārā kārtā. Visos citos 
gadījumos kompetentās iestādes savus 
pieprasījumus sūta ar savas dalībvalsts 
Pasažieru informācijas nodaļas 
starpniecību.

4. Tikai tajos gadījumos, kad tas ir 
nepieciešams, lai novērstu tūlītējus un 
nopietnus draudus sabiedrības drošībai, 
dalībvalsts kompetentās iestādes drīkst tieši 
lūgt jebkuras citas dalībvalsts Pasažieru 
informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus, 
kas tiek glabāti minētās Pasažieru 
informācijas nodaļas datubāzē saskaņā ar 
9. panta 1. un 2. punktu. Šādi pieprasījumi 
attiecas uz konkrētu izmeklēšanu vai 
saukšanu pie atbildības par teroristu 
nodarījumiem vai smagiem 
starptautiskiem noziegumiem, un tie ir 
pamatoti. Uz šādiem pieprasījumiem 
Pasažieru informācijas nodaļas atbild 
prioritārā kārtā. Visos citos gadījumos 
kompetentās iestādes savus pieprasījumus 
sūta ar savas dalībvalsts Pasažieru 
informācijas nodaļas starpniecību.

Or. en

Grozījums Nr. 352
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Tikai tajos gadījumos, kad tas ir 
nepieciešams, lai novērstu tūlītējus un 
nopietnus draudus sabiedrības drošībai, 
dalībvalsts kompetentās iestādes drīkst tieši 
lūgt jebkuras citas dalībvalsts Pasažieru 
informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus, 
kas tiek glabāti minētās Pasažieru 
informācijas nodaļas datubāzē saskaņā ar 

4. Tikai tajos gadījumos, kad tas ir 
nepieciešams, lai novērstu tūlītējus un 
nopietnus draudus sabiedrības drošībai, 
dalībvalsts kompetentās iestādes drīkst tieši 
lūgt jebkuras citas dalībvalsts Pasažieru 
informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus, 
kas tiek glabāti minētās Pasažieru 
informācijas nodaļas datubāzē saskaņā ar 
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9. panta 1. un 2. punktu. Šādi pieprasījumi 
attiecas uz konkrētu izmeklēšanu vai 
saukšanu pie atbildības par teroristu 
nodarījumiem vai smagiem noziegumiem, 
un tie ir pamatoti. Uz šādiem 
pieprasījumiem Pasažieru informācijas 
nodaļas atbild prioritārā kārtā. Visos citos 
gadījumos kompetentās iestādes savus 
pieprasījumus sūta ar savas dalībvalsts 
Pasažieru informācijas nodaļas 
starpniecību.

9. panta 1. un 2. punktu. Šādi pieprasījumi 
attiecas uz konkrētu izmeklēšanu vai 
saukšanu pie atbildības par teroristu 
nodarījumiem vai smagiem 
starptautiskiem noziegumiem, un tie ir 
pamatoti. Uz šādiem pieprasījumiem 
Pasažieru informācijas nodaļas atbild 
prioritārā kārtā. Visos citos gadījumos 
kompetentās iestādes savus pieprasījumus 
sūta ar savas dalībvalsts Pasažieru 
informācijas nodaļas starpniecību.

Or. en

Grozījums Nr. 353
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Izņēmuma kārtā, ja ir nepieciešams 
piekļūt agrīnā posmā, reaģējot uz 
konkrētiem un faktiskiem draudiem 
saistībā ar teroristu nodarījumiem vai 
smagiem noziegumiem, dalībvalsts 
Pasažieru informācijas nodaļai ir tiesības 
pieprasīt citas dalībvalsts pasažieru 
informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus 
par lidojumiem, kas jebkurā laikā ielido 
pēdējās minētās dalībvalsts teritorijā vai 
izlido no tās.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 354
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Izņēmuma kārtā, ja ir nepieciešams 
piekļūt agrīnā posmā, reaģējot uz 
konkrētiem un faktiskiem draudiem 
saistībā ar teroristu nodarījumiem vai 
smagiem noziegumiem, dalībvalsts 
Pasažieru informācijas nodaļai ir tiesības 
pieprasīt citas dalībvalsts pasažieru 
informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus 
par lidojumiem, kas jebkurā laikā ielido 
pēdējās minētās dalībvalsts teritorijā vai 
izlido no tās.

5. Izņēmuma kārtā, ja ir nepieciešams 
piekļūt agrīnā posmā, reaģējot uz 
konkrētiem, faktiskiem un tūlītējiem 
draudiem saistībā ar teroristu 
nodarījumiem vai smagiem noziegumiem, 
dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļai 
ir tiesības pieprasīt citas dalībvalsts 
pasažieru informācijas nodaļai sniegt tai 
PDR datus par lidojumiem, kas jebkurā 
laikā ielido pēdējās minētās dalībvalsts 
teritorijā vai izlido no tās.

Or. en

Grozījums Nr. 355
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Izņēmuma kārtā, ja ir nepieciešams 
piekļūt agrīnā posmā, reaģējot uz 
konkrētiem un faktiskiem draudiem 
saistībā ar teroristu nodarījumiem vai 
smagiem noziegumiem, dalībvalsts 
Pasažieru informācijas nodaļai ir tiesības 
pieprasīt citas dalībvalsts pasažieru 
informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus 
par lidojumiem, kas jebkurā laikā ielido 
pēdējās minētās dalībvalsts teritorijā vai 
izlido no tās.

5. Izņēmuma kārtā, ja ir nepieciešams 
piekļūt agrīnā posmā, reaģējot uz 
konkrētiem un faktiskiem draudiem 
saistībā ar teroristu nodarījumiem, 
dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļai 
ir tiesības pieprasīt citas dalībvalsts 
pasažieru informācijas nodaļai sniegt tai 
PDR datus par lidojumiem, kas jebkurā 
laikā ielido pēdējās minētās dalībvalsts 
teritorijā vai izlido no tās.

Or. en

Grozījums Nr. 356
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Izņēmuma kārtā, ja ir nepieciešams 
piekļūt agrīnā posmā, reaģējot uz 
konkrētiem un faktiskiem draudiem 
saistībā ar teroristu nodarījumiem vai 
smagiem noziegumiem, dalībvalsts 
Pasažieru informācijas nodaļai ir tiesības 
pieprasīt citas dalībvalsts pasažieru 
informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus 
par lidojumiem, kas jebkurā laikā ielido 
pēdējās minētās dalībvalsts teritorijā vai 
izlido no tās.

5. Izņēmuma kārtā, ja ir nepieciešams 
piekļūt agrīnā posmā, reaģējot uz 
konkrētiem un faktiskiem draudiem 
saistībā ar teroristu nodarījumiem vai 
smagiem starptautiskiem noziegumiem, 
dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļai 
ir tiesības pieprasīt citas dalībvalsts 
pasažieru informācijas nodaļai sniegt tai 
PDR datus par lidojumiem, kas jebkurā 
laikā ielido pēdējās minētās dalībvalsts 
teritorijā vai izlido no tās. Pieprasa tikai 
un vienīgi tādus datus, kas vajadzīgi 
konkrētā gadījumā, lai novērstu, atklātu, 
izmeklētu teroristu nodarījumus vai 
smagus starptautiskus noziegumus un 
sauktu pie atbildības par tiem, un šādus 
pieprasījumus rakstiski pamato.

Or. en

Grozījums Nr. 357
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Izņēmuma kārtā, ja ir nepieciešams 
piekļūt agrīnā posmā, reaģējot uz 
konkrētiem un faktiskiem draudiem 
saistībā ar teroristu nodarījumiem vai 
smagiem noziegumiem, dalībvalsts 
Pasažieru informācijas nodaļai ir tiesības 
pieprasīt citas dalībvalsts pasažieru 
informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus 
par lidojumiem, kas jebkurā laikā ielido 
pēdējās minētās dalībvalsts teritorijā vai 
izlido no tās.

5.  Izņēmuma kārtā, ja ir nepieciešams 
piekļūt agrīnā posmā, reaģējot uz 
konkrētiem un faktiskiem draudiem
saistībā ar teroristu nodarījumiem vai 
smagiem starptautiskiem noziegumiem, 
dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļai 
ir tiesības pieprasīt citas dalībvalsts 
pasažieru informācijas nodaļai sniegt tai 
PDR datus par lidojumiem, kas jebkurā 
laikā ielido pēdējās minētās dalībvalsts 
teritorijā vai izlido no tās. Pieprasa tikai 
un vienīgi tādus datus, kas vajadzīgi 
konkrētā gadījumā, lai novērstu, atklātu, 
izmeklētu teroristu nodarījumus vai 
smagus starptautiskus noziegumus un 
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sauktu pie atbildības par tiem, un šādus 
pieprasījumus rakstiski pamato.

Or. en

Grozījums Nr. 358
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Informācijas apmaiņa saskaņā ar šo 
pantu var notikt, izmantojot jebkuru no 
pastāvošajiem kanāliem starptautiskai 
tiesībaizsardzības sadarbībai. 
Pieprasījumam un informācijas apmaiņai 
izmanto valodu, ko piemēro izmantotajam 
kanālam. Sniedzot paziņojumu saskaņā ar 
3. panta 3. punktu, dalībvalstis arī informē 
Komisiju par kontaktiem, kuriem 
pieprasījumus var sūtīt steidzamos 
gadījumos. Komisija paziņo dalībvalstīm
saņemtos paziņojumus.

6. Informācijas apmaiņa saskaņā ar šo 
pantu var notikt, izmantojot jebkuru no 
pastāvošajiem kanāliem starptautiskai 
tiesībaizsardzības sadarbībai. 
Pieprasījumam un informācijas apmaiņai 
izmanto valodu, ko piemēro izmantotajam 
kanālam. Sniedzot paziņojumu saskaņā ar 
3. panta 3. punktu, dalībvalstis arī informē 
Komisiju par kontaktiem, kuriem 
pieprasījumus var sūtīt steidzamos 
gadījumos. Komisija paziņo Pasažieru 
informācijas nodaļai saņemtos 
paziņojumus.

Or. de

Grozījums Nr. 359
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Informācijas apmaiņa saskaņā ar šo 
pantu var notikt, izmantojot jebkuru no 
pastāvošajiem kanāliem starptautiskai 
tiesībaizsardzības sadarbībai. 
Pieprasījumam un informācijas apmaiņai 
izmanto valodu, ko piemēro izmantotajam 
kanālam. Sniedzot paziņojumu saskaņā ar 

6. Informācijas apmaiņa saskaņā ar šo 
pantu var notikt, izmantojot jebkuru no 
pastāvošajiem kanāliem Eiropas un 
starptautiskai tiesībaizsardzības sadarbībai, 
it sevišķi Eiropolu un valstu nodaļas 
saskaņā ar Padomes 2009. gada 6. aprīļa 
Lēmumu 2009/371/TI 8. pantu. 
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3. panta 3. punktu, dalībvalstis arī informē 
Komisiju par kontaktiem, kuriem 
pieprasījumus var sūtīt steidzamos 
gadījumos. Komisija paziņo dalībvalstīm 
saņemtos paziņojumus.

Pieprasījumam un informācijas apmaiņai 
izmanto valodu, ko piemēro izmantotajam 
kanālam. Sniedzot paziņojumu saskaņā ar 
3. panta 3. punktu, dalībvalstis arī informē 
Komisiju par kontaktiem, kuriem 
pieprasījumus var sūtīt steidzamos 
gadījumos. Komisija paziņo dalībvalstīm 
saņemtos paziņojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 360
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Informācijas apmaiņa saskaņā ar šo 
pantu var notikt, izmantojot jebkuru no 
pastāvošajiem kanāliem starptautiskai 
tiesībaizsardzības sadarbībai. 
Pieprasījumam un informācijas apmaiņai 
izmanto valodu, ko piemēro izmantotajam 
kanālam. Sniedzot paziņojumu saskaņā ar 
3. panta 3. punktu, dalībvalstis arī informē 
Komisiju par kontaktiem, kuriem 
pieprasījumus var sūtīt steidzamos 
gadījumos. Komisija paziņo dalībvalstīm 
saņemtos paziņojumus.

6. Informācijas apmaiņa saskaņā ar šo 
pantu var notikt, izmantojot jebkuru no 
pastāvošajiem kanāliem Eiropas un 
starptautiskai tiesībaizsardzības sadarbībai, 
it sevišķi Eiropolu un valstu nodaļas 
saskaņā ar Padomes 2009. gada 6. aprīļa 
Lēmumu 2009/371/TI 8. pantu. 
Pieprasījumam un informācijas apmaiņai 
izmanto valodu, ko piemēro izmantotajam 
kanālam. Sniedzot paziņojumu saskaņā ar 
3. panta 3. punktu, dalībvalstis arī informē 
Komisiju par kontaktiem, kuriem 
pieprasījumus var sūtīt steidzamos 
gadījumos. Komisija paziņo dalībvalstīm 
saņemtos paziņojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 361
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
8. pants 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. pants svītrots
Datu nosūtīšana uz trešajām valstīm
Dalībvalsts PDR datus un PDR datu 
apstrādes rezultātus var nosūtīt trešai 
valstij vienīgi katrā gadījumā atsevišķi un 
ja
(a) ir izpildīti Padomes Pamatlēmuma 
2008/977/TI 13. pantā ietvertie 
nosacījumi,
(b) nosūtīšana ir nepieciešama šīs 
direktīvas mērķiem, kas noteikti 1. panta 
2. punktā, un
(c) trešā valsts piekrīt datus nosūtīt citai 
trešai valstij vienīgi tad, ja tas ir 
nepieciešams šīs direktīvas mērķiem, kas 
noteikti 1. panta 2. punktā, un vienīgi tad, 
ja dalībvalsts to ir skaidri atļāvusi.

Or. en

Grozījums Nr. 362
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts PDR datus un PDR datu 
apstrādes rezultātus var nosūtīt trešai 
valstij vienīgi katrā gadījumā atsevišķi un 
ja

Pasažieru informācijas nodaļa un 
dalībvalsts var nosūtīt PDR datus un PDR 
datu apstrādes rezultātus trešai valstij 
vienīgi katrā gadījumā atsevišķi un ja

Or. de

Grozījums Nr. 363
Jan Philipp Albrecht
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Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts PDR datus un PDR datu 
apstrādes rezultātus var nosūtīt trešai valstij 
vienīgi katrā gadījumā atsevišķi un ja

Dalībvalsts PDR datus un PDR datu 
apstrādes rezultātus var nosūtīt trešai 
valstij, tikai pamatojoties uz starptautisku 
nolīgumu starp Savienību un attiecīgo 
trešo valsti, vienīgi katrā gadījumā 
atsevišķi un ja

Or. en

Grozījums Nr. 364
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts PDR datus un PDR datu 
apstrādes rezultātus var nosūtīt trešai valstij 
vienīgi katrā gadījumā atsevišķi un ja

Dalībvalsts PDR datus un PDR datu 
apstrādes rezultātus var nosūtīt trešai 
valstij, vienīgi katrā gadījumā atsevišķi un
tikai tad, ja tas skaidri atļauts saistošā 
starptautiskā nolīgumā starp Savienību 
un attiecīgo trešo valsti, un ja

Or. en

Grozījums Nr. 365
Ágnes Hankiss

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts PDR datus un PDR datu 
apstrādes rezultātus var nosūtīt trešai valstij 
vienīgi katrā gadījumā atsevišķi un ja

Dalībvalsts PDR datus un PDR datu 
apstrādes rezultātus var nosūtīt trešai valstij 
vienīgi katrā gadījumā atsevišķi, ievērojot 
garantijas, un ja
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Or. hu

Grozījums Nr. 366
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – a apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ir izpildīti Padomes Pamatlēmuma 
2008/977/TI 13. pantā ietvertie 
nosacījumi,

a) ir izpildīti Eiropas Parlamenta un 
Padomes 201x. gada xx. xx Direktīvā par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi, ko veic 
kompetentās iestādes, lai novērstu, 
izmeklētu, atklātu noziedzīgus 
nodarījumus, sauktu pie atbildības par 
tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par 
šādu datu brīvu apriti, Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā, Eiropas Padomes 
Konvencijā par fizisko personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
automātisku apstrādi (Konvencija Nr. 
108) un Eiropas Cilvēktiesību un 
pamatbrīvību aizsardzības konvencijā 
ietvertie nosacījumi,

Or. en

Pamatojums

Direktīva par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic 
kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus, sauktu pie 
atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, būtu jāpieņem 
pirms ES PDR direktīvas.

Grozījums Nr. 367
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – b apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nosūtīšana ir nepieciešama šīs direktīvas b) nosūtīšana ir nepieciešama un samērīga, 
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mērķiem, kas noteikti 1. panta 2. punktā,
un

lai novērstu, izmeklētu, atklātu 
teroristiskus nodarījumus un smagus 
starptautiskus noziegumus; un

Or. en

Grozījums Nr. 368
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) nosūtīšanai vajadzīga iepriekšēja 
tiesas iestāžu atļauja.

Or. en

Grozījums Nr. 369
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) trešā valsts piekrīt datus nosūtīt citai 
trešai valstij vienīgi tad, ja tas ir 
nepieciešams šīs direktīvas mērķiem, kas 
noteikti 1. panta 2. punktā, un vienīgi tad, 
ja dalībvalsts to ir skaidri atļāvusi.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 370
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – c apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) trešā valsts piekrīt datus nosūtīt citai 
trešai valstij vienīgi tad, ja tas ir 
nepieciešams šīs direktīvas mērķiem, kas 
noteikti 1. panta 2. punktā, un vienīgi tad, 
ja dalībvalsts to ir skaidri atļāvusi.

c) trešā valsts, kas saņem PDR datus, 
uzņemas saistības nenosūtīt saņemtos vai 
jebkurus citus datus citai trešai valstij.

Or. de

Pamatojums

Nav skaidrs, kādēļ jāparedz iespēja trešai valstij nosūtīt datus citai trešai valstij. Trešās 
valstis vajadzības gadījumā var brīvi vērsties tieši Pasažieru informācijas nodaļā.

Grozījums Nr. 371
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – c apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) trešā valsts piekrīt datus nosūtīt citai 
trešai valstij vienīgi tad, ja tas ir 
nepieciešams šīs direktīvas mērķiem, kas 
noteikti 1. panta 2. punktā, un vienīgi tad, 
ja dalībvalsts to ir skaidri atļāvusi.

c) trešā valsts garantē, ka tā izmantos 
datus vienīgi tad, ja tas ir nepieciešams šīs 
direktīvas mērķiem, kas noteikti 1. panta 
2. punktā. Minētā trešā valsts nedrīkst 
nosūtīt datus citai trešai valstij.

Or. en

Grozījums Nr. 372
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – c apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) trešā valsts piekrīt datus nosūtīt citai 
trešai valstij vienīgi tad, ja tas ir 
nepieciešams šīs direktīvas mērķiem, kas 
noteikti 1. panta 2. punktā, un vienīgi tad, 

c) trešā valsts garantē, ka tā izmantos 
datus vienīgi tad, ja tas ir nepieciešams šīs 
direktīvas mērķiem, kas noteikti 1. panta 
2. punktā, un tos izdzēsīs tiklīdz to 
saglabāšana vairs nav noteikti 
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ja dalībvalsts to ir skaidri atļāvusi. nepieciešama. Trešā valsts nedrīkst 
nosūtīt datus citai trešai valstij.

Or. en

Grozījums Nr. 373
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – c apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) trešā valsts piekrīt datus nosūtīt citai 
trešai valstij vienīgi tad, ja tas ir 
nepieciešams šīs direktīvas mērķiem, kas 
noteikti 1. panta 2. punktā, un vienīgi tad, 
ja dalībvalsts to ir skaidri atļāvusi.

c) trešā valsts piekrīt nenosūtīt datus citai 
trešai valstij.

Or. en

Grozījums Nr. 374
Ágnes Hankiss

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – c apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) trešā valsts piekrīt datus nosūtīt citai 
trešai valstij vienīgi tad, ja tas ir 
nepieciešams šīs direktīvas mērķiem, kas 
noteikti 1. panta 2. punktā, un vienīgi tad, 
ja dalībvalsts to ir skaidri atļāvusi.

c) trešā valsts piekrīt datus nosūtīt citai 
trešai valstij vienīgi tad, ja tas ir 
nepieciešams šīs direktīvas mērķiem, kas 
noteikti 1. panta 2. punktā, un vienīgi tad, 
ja dalībvalsts to ir skaidri atļāvusi, 
vienlaikus izpildot Padomes 
Pamatlēmuma 2008/977/TI 13. pantā 
ietvertos nosacījumus attiecībā uz citu 
trešo valsti.

Or. hu
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Grozījums Nr. 375
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) trešā valsts nodrošina Savienības 
pilsoņiem bez pārmērīgas vilcināšanās vai 
izmaksām tādas pašas tiesības uz piekļuvi 
PDR datiem, to labošanu, dzēšanu un 
kompensāciju, kādas tiek piemērotas 
Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 376
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) trešā valsts nodrošina Savienības 
pilsoņiem bez pārmērīgas vilcināšanās vai 
izmaksām tādu personas datu aizsardzības 
līmeni un tādas pašas tiesības uz piekļuvi 
PDR datiem, to labošanu, dzēšanu un 
kompensāciju, kādas tiek piemērotas 
Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 377
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – cb apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) trešā valsts nodrošina pienācīgu un 
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salīdzināmu PDR datu aizsardzības 
līmeni;

Or. en

Grozījums Nr. 378
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – cc apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cc) visus 7. panta nosacījumus izpilda 
mutatis mutandis.

Or. en

Grozījums Nr. 379
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
9. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. pants svītrots
Datu glabāšanas termiņš

1. Dalībvalstis nodrošina, ka PDR datus, 
ko Pasažieru informācijas nodaļai sniedz 
gaisa pārvadātāji, glabā Pasažieru 
informācijas nodaļas datubāzē 30 dienas 
pēc to nosūtīšanas tās pirmās dalībvalsts 
Pasažieru informācijas nodaļai, kuras 
teritorijā starptautiskais lidojums ielido 
vai no kuras teritorijas tas izlido.
2. Beidzoties 30 dienu termiņam pēc 
1. punktā minētās PDR datu nosūtīšanas 
Pasažieru informācijas nodaļai, datus 
turpmāk glabā Pasažieru informācijas 
nodaļā vēl piecus gadus. Šajā periodā 
maskē visus datu elementus, kas varētu 
kalpot, lai identificētu pasažierus, uz 
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kuriem PDR dati attiecas. Šādi 
anonimizēti PDR dati ir pieejami tikai 
ierobežotam Pasažieru informācijas 
nodaļas darbinieku skaitam, kuri ir īpaši 
pilnvaroti veikt PDR datu analīzi un 
izstrādāt vērtēšanas kritērijus saskaņā ar 
4. panta 2. punkta d) apakšpunktu. 
Piekļuve pilnīgiem PDR datiem ir atļauta 
vienīgi Pasažieru informācijas nodaļas 
vadītājam 4. panta 2. punkta 
c) apakšpunkta nolūkos un ja ir pamats 
uzskatīt, ka tas ir nepieciešams, lai veiktu 
izmeklēšanu, un reaģējot uz konkrētiem 
un faktiskiem draudiem vai risku vai 
konkrētu izmeklēšanu vai 
kriminālvajāšanu.
Šīs direktīvas nolūkos datu elementi, kas 
varētu kalpot, lai identificētu pasažieri, uz 
kuru PDR dati attiecas, un kas būtu 
jāfiltrē un jāmaskē, ir šādi:
– vārds(-i), uzvārds(-i), ieskaitot citu PDR 
iekļauto pasažieru vārdus, uzvārdus un 
PDR iekļauto kopā ceļojošo ceļotāju 
skaitu;
– adrese un kontaktinformācija;
– vispārējas piezīmes, kas satur jebkādu 
informāciju, kas varētu kalpot, lai 
identificētu pasažieri, uz kuru PDR dati 
attiecas; un
– visa savāktā Iepriekšējā pasažieru 
informācija.
3. Dalībvalstis nodrošina, ka pēc 
2. punktā noteiktā termiņa beigām PDR 
datus dzēš. Šis pienākums neskar 
gadījumus, kad konkrēti PDR dati ir 
nosūtīti kompetentai iestādei un tiek 
izmantoti saistībā ar konkrētu 
kriminālizmeklēšanu vai saukšanu pie 
atbildības, šajā gadījumā to, kā 
kompetentā iestāde glabā šādus datus, 
regulē dalībvalsts tiesību akti.
4. Šīs direktīvas 4. panta 2. punkta a) un 
b) apakšpunktā minētās salīdzināšanas 
rezultātu Pasažieru informācijas nodaļa 
glabā vienīgi tik ilgi, cik tas ir 
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nepieciešams, lai informētu kompetentās 
iestādes par pozitīvu atbilsmi. Ja 
automātiskās salīdzināšanas rezultāts pēc 
tā individuālas pārbaudīšanas ar 
neautomātiskiem līdzekļiem ir izrādījies 
negatīvs, to tomēr glabā ilgākais trīs 
gadus, lai nepieļautu turpmākas 
"neapstiprinājušās" pozitīvas atbilsmes, 
ja vien tam pamatā esošie dati nav jau 
dzēsti saskaņā ar 3. punktu pēc piecu 
gadu termiņa beigšanās, šajā gadījumā 
ierakstu glabā tik ilgi, līdz tiek dzēsti tam 
pamatā esošie dati.

Or. en

Grozījums Nr. 380
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka PDR datus, 
ko Pasažieru informācijas nodaļai sniedz 
gaisa pārvadātāji, glabā Pasažieru 
informācijas nodaļas datubāzē 30 dienas 
pēc to nosūtīšanas tās pirmās dalībvalsts 
Pasažieru informācijas nodaļai, kuras 
teritorijā starptautiskais lidojums ielido 
vai no kuras teritorijas tas izlido.

1. Pasažieru informācijas nodaļa 
nodrošina, ka PDR datus, ko tai sniedz 
gaisa pārvadātāji, glabā tās datubāzē 
30 dienas pēc šo datu nosūtīšanas.

Or. de

Grozījums Nr. 381
Véronique Mathieu

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka PDR datus, ko 1. Dalībvalstis nodrošina, ka PDR datus, ko 
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Pasažieru informācijas nodaļai sniedz gaisa 
pārvadātāji, glabā Pasažieru informācijas 
nodaļas datubāzē 30 dienas pēc to 
nosūtīšanas tās pirmās dalībvalsts 
Pasažieru informācijas nodaļai, kuras 
teritorijā starptautiskais lidojums ielido vai 
no kuras teritorijas tas izlido.

Pasažieru informācijas nodaļai sniedz gaisa 
pārvadātāji, glabā Pasažieru informācijas 
nodaļas datubāzē vienu gadu pēc to 
nosūtīšanas tās pirmās dalībvalsts 
Pasažieru informācijas nodaļai, kuras 
teritorijā Savienības iekšējais reiss vai 
ārpussavienības reiss ielido vai no kuras 
teritorijas tas izlido.

Or. fr

Pamatojums

Īss datu glabāšanas termiņš radīs ievērojamus darbības sarežģījumus, it īpaši ārkārtas 
situācijās, kad nav laika ievērot maskēšanas procedūru. Tas arī liegs izmeklētājiem piekļuvi 
datiem izmeklēšanas svarīgākajos posmos. Izmeklēšanas sākumā viņu rīcībā nav visu faktu, 
kas ļautu noteikt, kādi dati ir vajadzīgi.

Grozījums Nr. 382
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka PDR datus, ko 
Pasažieru informācijas nodaļai sniedz gaisa 
pārvadātāji, glabā Pasažieru informācijas 
nodaļas datubāzē 30 dienas pēc to 
nosūtīšanas tās pirmās dalībvalsts 
Pasažieru informācijas nodaļai, kuras 
teritorijā starptautiskais lidojums ielido vai 
no kuras teritorijas tas izlido.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka PDR datus, ko 
Pasažieru informācijas nodaļai sniedz gaisa 
pārvadātāji, glabā Pasažieru informācijas 
nodaļas datubāzē trīs dienas pēc to 
nosūtīšanas tās pirmās dalībvalsts 
Pasažieru informācijas nodaļai, kuras 
teritorijā starptautiskais lidojums ielido vai 
no kuras teritorijas tas izlido.

Or. en

Grozījums Nr. 383
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – 1. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Beidzoties 30 dienu termiņam pēc 
1. punktā minētās PDR datu nosūtīšanas 
Pasažieru informācijas nodaļai, datus 
turpmāk glabā Pasažieru informācijas 
nodaļā vēl piecus gadus. Šajā periodā 
maskē visus datu elementus, kas varētu 
kalpot, lai identificētu pasažierus, uz 
kuriem PDR dati attiecas. Šādi 
anonimizēti PDR dati ir pieejami tikai 
ierobežotam Pasažieru informācijas 
nodaļas darbinieku skaitam, kuri ir īpaši 
pilnvaroti veikt PDR datu analīzi un 
izstrādāt vērtēšanas kritērijus saskaņā ar 
4. panta 2. punkta d) apakšpunktu. 
Piekļuve pilnīgiem PDR datiem ir atļauta 
vienīgi Pasažieru informācijas nodaļas 
vadītājam 4. panta 2. punkta 
c) apakšpunkta nolūkos un ja ir pamats 
uzskatīt, ka tas ir nepieciešams, lai veiktu 
izmeklēšanu, un reaģējot uz konkrētiem 
un faktiskiem draudiem vai risku vai 
konkrētu izmeklēšanu vai 
kriminālvajāšanu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 384
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – 1. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Beidzoties 30 dienu termiņam pēc 
1. punktā minētās PDR datu nosūtīšanas 
Pasažieru informācijas nodaļai, datus 
turpmāk glabā Pasažieru informācijas 
nodaļā vēl piecus gadus. Šajā periodā 
maskē visus datu elementus, kas varētu 
kalpot, lai identificētu pasažierus, uz 
kuriem PDR dati attiecas. Šādi 
anonimizēti PDR dati ir pieejami tikai 
ierobežotam Pasažieru informācijas 
nodaļas darbinieku skaitam, kuri ir īpaši 
pilnvaroti veikt PDR datu analīzi un 
izstrādāt vērtēšanas kritērijus saskaņā ar 
4. panta 2. punkta d) apakšpunktu. 
Piekļuve pilnīgiem PDR datiem ir atļauta 
vienīgi Pasažieru informācijas nodaļas 
vadītājam 4. panta 2. punkta 
c) apakšpunkta nolūkos un ja ir pamats 
uzskatīt, ka tas ir nepieciešams, lai veiktu 
izmeklēšanu, un reaģējot uz konkrētiem 
un faktiskiem draudiem vai risku vai 
konkrētu izmeklēšanu vai 
kriminālvajāšanu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 385
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Beidzoties 30 dienu termiņam pēc 
1. punktā minētās PDR datu nosūtīšanas 
Pasažieru informācijas nodaļai, datus 
turpmāk glabā Pasažieru informācijas 
nodaļā vēl piecus gadus. Šajā periodā 
maskē visus datu elementus, kas varētu 
kalpot, lai identificētu pasažierus, uz
kuriem PDR dati attiecas. Šādi anonimizēti 
PDR dati ir pieejami tikai ierobežotam 

Beidzoties 30 dienu termiņam pēc 
1. punktā minētās PDR datu nosūtīšanas 
Pasažieru informācijas nodaļai, datus 
turpmāk glabā Pasažieru informācijas 
nodaļā vēl trīs mēnešus un pēc tam 
neatgriezeniski dzēš. Šajā periodā maskē 
visus datu elementus, kas varētu kalpot, lai 
identificētu pasažierus, uz kuriem PDR dati 
attiecas. Šādi anonimizēti PDR dati ir 
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Pasažieru informācijas nodaļas darbinieku 
skaitam, kuri ir īpaši pilnvaroti veikt PDR 
datu analīzi un izstrādāt vērtēšanas 
kritērijus saskaņā ar 4. panta 2. punkta 
d) apakšpunktu. Piekļuve pilnīgiem PDR 
datiem ir atļauta vienīgi Pasažieru 
informācijas nodaļas vadītājam 4. panta 
2. punkta c) apakšpunkta nolūkos un ja ir 
pamats uzskatīt, ka tas ir nepieciešams, lai 
veiktu izmeklēšanu, un reaģējot uz 
konkrētiem un faktiskiem draudiem vai 
risku vai konkrētu izmeklēšanu vai 
kriminālvajāšanu.

pieejami tikai ierobežotam Pasažieru 
informācijas nodaļas augstākā līmeņa 
darbinieku skaitam, kuri ir īpaši pilnvaroti 
veikt PDR datu analīzi. Piekļuve pilnīgiem 
PDR datiem ir atļauta vienīgi Pasažieru 
informācijas nodaļas vadītājam 4. panta 
2. punkta c) apakšpunkta nolūkos un ja tas 
ir nepieciešams, lai veiktu izmeklēšanu, 
reaģējot uz konkrētiem, faktiskiem un 
nenovēršamiem draudiem vai konkrētas 
izmeklēšanas vai kriminālvajāšanas 
gadījumā.

Or. en

Grozījums Nr. 386
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Beidzoties 30 dienu termiņam pēc 
1. punktā minētās PDR datu nosūtīšanas 
Pasažieru informācijas nodaļai, datus 
turpmāk glabā Pasažieru informācijas 
nodaļā vēl piecus gadus. Šajā periodā 
maskē visus datu elementus, kas varētu 
kalpot, lai identificētu pasažierus, uz 
kuriem PDR dati attiecas. Šādi anonimizēti 
PDR dati ir pieejami tikai ierobežotam 
Pasažieru informācijas nodaļas darbinieku 
skaitam, kuri ir īpaši pilnvaroti veikt PDR 
datu analīzi un izstrādāt vērtēšanas 
kritērijus saskaņā ar 4. panta 2. punkta 
d) apakšpunktu. Piekļuve pilnīgiem PDR 
datiem ir atļauta vienīgi Pasažieru 
informācijas nodaļas vadītājam 4. panta 
2. punkta c) apakšpunkta nolūkos un ja ir 
pamats uzskatīt, ka tas ir nepieciešams, lai 
veiktu izmeklēšanu, un reaģējot uz 
konkrētiem un faktiskiem draudiem vai 
risku vai konkrētu izmeklēšanu vai 
kriminālvajāšanu.

Beidzoties 30 dienu termiņam pēc 
1. punktā minētās PDR datu nosūtīšanas 
Pasažieru informācijas nodaļai, datus 
turpmāk glabā Pasažieru informācijas 
nodaļā vēl trīs gadus. Šajā periodā maskē 
visus datu elementus, kas varētu kalpot, lai 
identificētu pasažierus, uz kuriem PDR dati 
attiecas. Šādi anonimizēti PDR dati ir 
pieejami tikai ierobežotam Pasažieru 
informācijas nodaļas darbinieku skaitam, 
kuri ir īpaši pilnvaroti veikt PDR datu 
analīzi un izstrādāt vērtēšanas kritērijus 
saskaņā ar 4. panta 2. punkta 
d) apakšpunktu. Piekļuve pilnīgiem PDR 
datiem ir atļauta vienīgi Pasažieru 
informācijas nodaļas vadītājam 4. panta 
2. punkta c) apakšpunkta nolūkos un ja ir 
pamats uzskatīt, ka tas ir nepieciešams, lai 
veiktu izmeklēšanu, un reaģējot uz 
konkrētiem un faktiskiem draudiem vai 
risku vai konkrētu izmeklēšanu vai 
kriminālvajāšanu.
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Or. en

Grozījums Nr. 387
Véronique Mathieu

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Beidzoties 30 dienu termiņam pēc 
1. punktā minētās PDR datu nosūtīšanas 
Pasažieru informācijas nodaļai, datus 
turpmāk glabā Pasažieru informācijas 
nodaļā vēl piecus gadus. Šajā periodā 
maskē visus datu elementus, kas varētu 
kalpot, lai identificētu pasažierus, uz 
kuriem PDR dati attiecas. Šādi anonimizēti 
PDR dati ir pieejami tikai ierobežotam 
Pasažieru informācijas nodaļas darbinieku 
skaitam, kuri ir īpaši pilnvaroti veikt PDR 
datu analīzi un izstrādāt vērtēšanas 
kritērijus saskaņā ar 4. panta 2. punkta 
d) apakšpunktu. Piekļuve pilnīgiem PDR 
datiem ir atļauta vienīgi Pasažieru 
informācijas nodaļas vadītājam 4. panta 
2. punkta c) apakšpunkta nolūkos un ja ir 
pamats uzskatīt, ka tas ir nepieciešams, lai 
veiktu izmeklēšanu, un reaģējot uz 
konkrētiem un faktiskiem draudiem vai 
risku vai konkrētu izmeklēšanu vai 
kriminālvajāšanu.

Beidzoties 30 dienu termiņam pēc 
1. punktā minētās PDR datu nosūtīšanas 
Pasažieru informācijas nodaļai, datus 
turpmāk glabā Pasažieru informācijas 
nodaļā vēl piecus gadus. Šajā periodā 
anonimizē visus datu elementus, kas varētu 
kalpot, lai identificētu pasažierus, uz 
kuriem PDR dati attiecas. Šādi anonimizēti 
PDR dati ir pieejami tikai ierobežotam 
Pasažieru informācijas nodaļas darbinieku 
skaitam, kuri ir īpaši pilnvaroti veikt PDR 
datu analīzi un izstrādāt vērtēšanas 
kritērijus saskaņā ar 4. panta 2. punkta 
d) apakšpunktu. Piekļuve pilnīgiem PDR 
datiem ir atļauta vienīgi ierobežotam 
skaitam individuāli izraudzītu un īpaši 
pilnvarotu Pasažieru informācijas nodaļas 
augstākā līmeņa darbinieku 4. panta 
2. punkta c) apakšpunkta nolūkos un ja ir 
pamats uzskatīt, ka tas ir nepieciešams, lai 
veiktu izmeklēšanu, un reaģējot uz 
konkrētiem un faktiskiem draudiem vai 
risku vai konkrētu izmeklēšanu vai 
kriminālvajāšanu.

Or. fr

Pamatojums

Lai izvairītos no pārpratumiem, atkārtoti jānorāda, ka datu maskēšana nozīmē datu 
anonimizēšanu.  Turklāt, lai Pasažieru informācijas nodaļas varētu nepārtraukti darboties, 
jāpaplašina nosacījumi piekļuvei visiem PDR datiem, attiecinot tos uz vairākām citām 
personām, jo nodaļas vadītājs reizēm var nebūt pieejams (slimības dēļ utt.).
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Grozījums Nr. 388
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Beidzoties 30 dienu termiņam pēc 
1. punktā minētās PDR datu nosūtīšanas 
Pasažieru informācijas nodaļai, datus 
turpmāk glabā Pasažieru informācijas 
nodaļā vēl piecus gadus. Šajā periodā 
maskē visus datu elementus, kas varētu 
kalpot, lai identificētu pasažierus, uz 
kuriem PDR dati attiecas. Šādi anonimizēti 
PDR dati ir pieejami tikai ierobežotam 
Pasažieru informācijas nodaļas darbinieku 
skaitam, kuri ir īpaši pilnvaroti veikt PDR 
datu analīzi un izstrādāt vērtēšanas 
kritērijus saskaņā ar 4. panta 2. punkta 
d) apakšpunktu. Piekļuve pilnīgiem PDR 
datiem ir atļauta vienīgi Pasažieru 
informācijas nodaļas vadītājam 4. panta 
2. punkta c) apakšpunkta nolūkos un ja ir 
pamats uzskatīt, ka tas ir nepieciešams, lai 
veiktu izmeklēšanu, un reaģējot uz 
konkrētiem un faktiskiem draudiem vai 
risku vai konkrētu izmeklēšanu vai 
kriminālvajāšanu.

Beidzoties trīs dienu termiņam pēc 
1. punktā minētās PDR datu nosūtīšanas 
Pasažieru informācijas nodaļai, datus 
turpmāk glabā tikai Pasažieru informācijas 
nodaļā, ja var pamatoti uzskatīt, ka tas ir 
vajadzīgs, lai veiktu izmeklēšanu, un 
reaģējot uz konkrētiem un faktiskiem 
draudiem vai risku vai konkrētu 
izmeklēšanu vai kriminālvajāšanu. Šajā 
periodā, kas nepārsniedz izmeklēšanai 
nepieciešamo laiku, maskē visus datu 
elementus, kas varētu kalpot, lai 
identificētu pasažierus, uz kuriem PDR dati 
attiecas. Šādi anonimizēti PDR dati ir 
pieejami tikai ierobežotam Pasažieru 
informācijas nodaļas darbinieku skaitam, 
kuri ir īpaši pilnvaroti veikt PDR datu 
analīzi. Piekļuve pilnīgiem PDR datiem ir 
atļauta vienīgi Pasažieru informācijas 
nodaļas vadītājam 4. panta 2. punkta 
c) apakšpunkta nolūkos.

Or. en

Pamatojums

Jāizvairās no plašas datu saglabāšanas.

Grozījums Nr. 389
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – 2. daļa – 2. ievilkums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– adrese un kontaktinformācija; – kontaktinformācija un adrese, 
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tostarp rēķina nosūtīšanas adrese;

Or. ro

Grozījums Nr. 390
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – 2. daļa – 2. ievilkums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– adrese un kontaktinformācija; – adrese un kontaktinformācija, tostarp 
rēķina nosūtīšanas adrese;

Or. en

Grozījums Nr. 391
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – 2. daļa – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Bieži lidojošas personas (Frequent 
Flyer) informācija;

Or. en

Grozījums Nr. 392
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – 2. daļa – 3. ievilkums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– vispārējas piezīmes, kas satur jebkādu 
informāciju, kas varētu kalpot, lai 
identificētu pasažieri, uz kuru PDR dati 
attiecas; un

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 393
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – 2. daļa – 3. ievilkums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– vispārējas piezīmes, kas satur jebkādu 
informāciju, kas varētu kalpot, lai 
identificētu pasažieri, uz kuru PDR dati 
attiecas; un 

– bieži lidojošas personas profils un 
vispārējas piezīmes, kas satur jebkādu 
informāciju, kas varētu kalpot, lai 
identificētu pasažieri, uz kuru PDR dati 
attiecas; un

Or. ro

Grozījums Nr. 394
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka pēc 2. punktā
noteiktā termiņa beigām PDR datus dzēš. 
Šis pienākums neskar gadījumus, kad 
konkrēti PDR dati ir nosūtīti kompetentai 
iestādei un tiek izmantoti saistībā ar 
konkrētu kriminālizmeklēšanu vai 
saukšanu pie atbildības, šajā gadījumā to, 
kā kompetentā iestāde glabā šādus datus, 
regulē dalībvalsts tiesību akti.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka pēc 1. punktā
noteiktā termiņa beigām PDR datus dzēš. 
Šis pienākums neskar gadījumus, kad 
konkrēti PDR dati ir nosūtīti kompetentai 
iestādei un tiek izmantoti saistībā ar 
konkrētu kriminālizmeklēšanu vai 
kriminālvajāšanu, kas vērsta pret kādu 
konkrētu personu vai personu grupu, šajā 
gadījumā to, kā kompetentā iestāde glabā 
šādus datus, regulē dalībvalsts tiesību akti.

Or. en
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Grozījums Nr. 395
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka pēc 2. punktā 
noteiktā termiņa beigām PDR datus dzēš. 
Šis pienākums neskar gadījumus, kad 
konkrēti PDR dati ir nosūtīti kompetentai 
iestādei un tiek izmantoti saistībā ar 
konkrētu kriminālizmeklēšanu vai 
saukšanu pie atbildības, šajā gadījumā to, 
kā kompetentā iestāde glabā šādus datus, 
regulē dalībvalsts tiesību akti.

3. Pasažieru informācijas nodaļa
nodrošina, ka pēc 2. punktā noteiktā 
termiņa beigām PDR datus dzēš. Šis 
pienākums neskar gadījumus, kad konkrēti 
PDR dati ir nosūtīti kompetentai iestādei 
un tiek izmantoti saistībā ar konkrētu 
kriminālizmeklēšanu vai saukšanu pie 
atbildības, šajā gadījumā to, kā kompetentā 
iestāde glabā šādus datus, regulē 
dalībvalsts tiesību akti.

Or. de

Grozījums Nr. 396
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka pēc 2. punktā 
noteiktā termiņa beigām PDR datus dzēš. 
Šis pienākums neskar gadījumus, kad 
konkrēti PDR dati ir nosūtīti kompetentai 
iestādei un tiek izmantoti saistībā ar 
konkrētu kriminālizmeklēšanu vai 
saukšanu pie atbildības, šajā gadījumā to, 
kā kompetentā iestāde glabā šādus datus, 
regulē dalībvalsts tiesību akti.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka pēc 2. punktā 
noteiktā termiņa beigām PDR datus 
neatgriezeniski dzēš. Šis pienākums neskar 
gadījumus, kad konkrēti PDR dati ir 
nosūtīti kompetentai iestādei un tiek 
izmantoti saistībā ar konkrētu 
kriminālizmeklēšanu vai saukšanu pie 
atbildības, šajā gadījumā to, kā kompetentā 
iestāde glabā šādus datus, regulē 
dalībvalsts tiesību akti.

Or. en

Grozījums Nr. 397
Birgit Sippel, Carmen Romero López
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Direktīvas priekšlikums
9. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šīs direktīvas 4. panta 2. punkta a) un 
b) apakšpunktā minētās salīdzināšanas 
rezultātu Pasažieru informācijas nodaļa 
glabā vienīgi tik ilgi, cik tas ir 
nepieciešams, lai informētu kompetentās 
iestādes par pozitīvu atbilsmi. Ja 
automātiskās salīdzināšanas rezultāts pēc tā 
individuālas pārbaudīšanas ar 
neautomātiskiem līdzekļiem ir izrādījies 
negatīvs, to tomēr glabā ilgākais trīs 
gadus, lai nepieļautu turpmākas 
"neapstiprinājušās" pozitīvas atbilsmes, ja 
vien tam pamatā esošie dati nav jau dzēsti 
saskaņā ar 3. punktu pēc piecu gadu
termiņa beigšanās, šajā gadījumā ierakstu 
glabā tik ilgi, līdz tiek dzēsti tam pamatā 
esošie dati.

4. Šīs direktīvas 4. panta 2. punkta a) un 
b) apakšpunktā minētās salīdzināšanas 
rezultātu Pasažieru informācijas nodaļa 
glabā vienīgi tik ilgi, cik tas ir 
nepieciešams, lai informētu kompetentās 
iestādes par pozitīvu atbilsmi. Ja 
automātiskās salīdzināšanas rezultāts pēc tā 
individuālas pārbaudīšanas ar 
neautomātiskiem līdzekļiem ir izrādījies 
negatīvs, to tomēr glabā ilgākais vienu 
gadu, lai nepieļautu turpmākas 
"neapstiprinājušās" pozitīvas atbilsmes, ja 
vien tam pamatā esošie dati nav jau dzēsti 
saskaņā ar 3. punktu pēc trīs gadu termiņa 
beigšanās, šajā gadījumā ierakstu glabā tik 
ilgi, līdz tiek dzēsti tam pamatā esošie dati.

Or. en

Grozījums Nr. 398
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šīs direktīvas 4. panta 2. punkta a) un
b) apakšpunktā minētās salīdzināšanas 
rezultātu Pasažieru informācijas nodaļa 
glabā vienīgi tik ilgi, cik tas ir 
nepieciešams, lai informētu kompetentās 
iestādes par pozitīvu atbilsmi. Ja 
automātiskās salīdzināšanas rezultāts pēc tā 
individuālas pārbaudīšanas ar 
neautomātiskiem līdzekļiem ir izrādījies 
negatīvs, to tomēr glabā ilgākais trīs 
gadus, lai nepieļautu turpmākas 
"neapstiprinājušās" pozitīvas atbilsmes,

4. Šīs direktīvas 4. panta 2. punkta 
b) apakšpunktā minētās salīdzināšanas 
rezultātu Pasažieru informācijas nodaļa 
glabā vienīgi tik ilgi, cik tas ir 
nepieciešams, lai informētu kompetentās 
iestādes par pozitīvu atbilsmi. Ja 
automātiskās salīdzināšanas rezultāts pēc tā 
individuālas pārbaudīšanas ar 
neautomātiskiem līdzekļiem ir izrādījies 
negatīvs, tam pamatā esošie dati attiecīgajā 
datubāzē tiek laboti vai dzēsti.
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ja vien tam pamatā esošie dati nav jau
dzēsti saskaņā ar 3. punktu pēc piecu 
gadu termiņa beigšanās, šajā gadījumā 
ierakstu glabā tik ilgi, līdz tiek dzēsti tam 
pamatā esošie dati.

Or. en

Grozījums Nr. 399
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šīs direktīvas 4. panta 2. punkta a) un
b) apakšpunktā minētās salīdzināšanas 
rezultātu Pasažieru informācijas nodaļa 
glabā vienīgi tik ilgi, cik tas ir 
nepieciešams, lai informētu kompetentās 
iestādes par pozitīvu atbilsmi. Ja 
automātiskās salīdzināšanas rezultāts pēc tā 
individuālas pārbaudīšanas ar 
neautomātiskiem līdzekļiem ir izrādījies 
negatīvs, to tomēr glabā ilgākais trīs 
gadus, lai nepieļautu turpmākas 
"neapstiprinājušās" pozitīvas atbilsmes,
ja vien tam pamatā esošie dati nav jau
dzēsti saskaņā ar 3. punktu pēc piecu 
gadu termiņa beigšanās, šajā gadījumā 
ierakstu glabā tik ilgi, līdz tiek dzēsti tam 
pamatā esošie dati.

4. Šīs direktīvas 4. panta 2. punkta 
b) apakšpunktā minētās salīdzināšanas 
rezultātu Pasažieru informācijas nodaļa 
glabā vienīgi tik ilgi, cik tas ir 
nepieciešams, lai informētu kompetentās 
iestādes par pozitīvu atbilsmi. Ja 
automātiskās salīdzināšanas rezultāts pēc tā 
individuālas pārbaudīšanas ar 
neautomātiskiem līdzekļiem ir izrādījies 
negatīvs, dati tiek laboti vai dzēsti no 
datubāzes vēlākais trīs mēnešu 
glabāšanas posma beigās.

Or. en

Grozījums Nr. 400
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 4. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šīs direktīvas 4. panta 2. punkta a) un
b) apakšpunktā minētās salīdzināšanas 
rezultātu Pasažieru informācijas nodaļa 
glabā vienīgi tik ilgi, cik tas ir 
nepieciešams, lai informētu kompetentās 
iestādes par pozitīvu atbilsmi. Ja 
automātiskās salīdzināšanas rezultāts pēc tā 
individuālas pārbaudīšanas ar 
neautomātiskiem līdzekļiem ir izrādījies 
negatīvs, to tomēr glabā ilgākais trīs gadus, 
lai nepieļautu turpmākas 
"neapstiprinājušās" pozitīvas atbilsmes, ja 
vien tam pamatā esošie dati nav jau dzēsti 
saskaņā ar 3. punktu pēc piecu gadu
termiņa beigšanās, šajā gadījumā ierakstu 
glabā tik ilgi, līdz tiek dzēsti tam pamatā 
esošie dati.

4. Šīs direktīvas 4. panta 2. punkta 
b) apakšpunktā minētās salīdzināšanas 
rezultātu Pasažieru informācijas nodaļa 
glabā vienīgi tik ilgi, cik tas ir 
nepieciešams, lai informētu kompetentās 
iestādes par pozitīvu atbilsmi. Ja 
automātiskās salīdzināšanas rezultāts pēc tā 
individuālas pārbaudīšanas ar 
neautomātiskiem līdzekļiem ir izrādījies 
negatīvs, to tomēr glabā ilgākais trīs gadus, 
lai nepieļautu turpmākas 
"neapstiprinājušās" pozitīvas atbilsmes, ja 
vien tam pamatā esošie dati nav jau dzēsti 
saskaņā ar 3. punktu, šajā gadījumā 
ierakstu glabā tik ilgi, līdz tiek dzēsti tam 
pamatā esošie dati.

Or. en

Grozījums Nr. 401
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
10. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. pants svītrots
Gaisa pārvadātājiem piemērojamie sodi

Dalībvalstis saskaņā ar savas valsts 
tiesību aktiem paredz preventīvus, 
efektīvus un samērīgus sodus, tostarp 
naudas sodus, tiem gaisa pārvadātajiem, 
kas vispār nenosūta saskaņā ar šo 
direktīvu prasītos datus tādā apjomā, kādā 
gaisa pārvadātāji tos jau ir savākuši, vai 
arī to nedara prasītajā formātā, vai kā 
citādi pārkāpj valsts noteikumus, kas 
pieņemti saskaņā ar šo direktīvu.

Or. en
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Grozījums Nr. 402
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis saskaņā ar savas valsts tiesību 
aktiem paredz preventīvus, efektīvus un 
samērīgus sodus, tostarp naudas sodus, 
tiem gaisa pārvadātajiem, kas vispār 
nenosūta saskaņā ar šo direktīvu prasītos 
datus tādā apjomā, kādā gaisa pārvadātāji 
tos jau ir savākuši, vai arī to nedara 
prasītajā formātā, vai kā citādi pārkāpj 
valsts noteikumus, kas pieņemti saskaņā ar 
šo direktīvu.

Dalībvalstis saskaņā ar savas valsts tiesību 
aktiem paredz preventīvus, efektīvus un 
samērīgus sodus, tostarp naudas sodus, 
tiem gaisa pārvadātajiem, kas vispār 
nenosūta saskaņā ar šo direktīvu prasītos 
datus tādā apjomā, kādā gaisa pārvadātāji 
tos jau ir savākuši, vai arī to nedara 
prasītajā formātā, kā noteikts ICAO 
vadlīnijās par PDR, vai kā citādi pārkāpj 
valsts noteikumus, kas pieņemti saskaņā ar 
šo direktīvu. Gaisa pārvadātājiem 
nepiemēro sodus, ja trešās valsts iestādes 
neļauj tiem nosūtīt PDR datus.

Or. en

Grozījums Nr. 403
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
10.a pants (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a pants
Pasažieru informācijas nodaļām 

piemērojamie sodi
Dalībvalstis saskaņā ar saviem valsts 
tiesību aktiem nodrošina preventīvu, 
iedarbīgu un samērīgu sankciju 
piemērošanu Pasažieru informācijas 
nodaļām, kas vāc, izmanto vai nosūta 
datus neatbilstīgi šīs direktīvas 
noteikumiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 404
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
11. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. pants svītrots
Personas datu aizsardzība

1. Katra dalībvalsts nodrošina, ka saistībā 
ar personas datu jebkuru apstrādi 
saskaņā ar šo direktīvu ikvienam 
pasažierim ir tādas pašas tiesības uz 
piekļuvi, tiesības uz labošanu, dzēšanu un 
bloķēšanu, tiesības uz kompensāciju un 
tiesības uz tiesību aizsardzību tiesā kā tās, 
kas ir pieņemtas saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem, īstenojot Padomes Pamatlēmuma 
2008/977/TI 17., 18., 19. un 20. pantu. 
Tādējādi ir piemērojami Padomes 
Pamatlēmuma 2008/977/TI 17., 18., 19. 
un 20. panta noteikumi.
2. Katra dalībvalsts paredz, ka 
noteikumus, kas tās valsts tiesību aktos 
pieņemti, īstenojot Padomes 
Pamatlēmuma 2008/977/TI 21. un 
22. pantu, attiecībā uz apstrādes 
konfidencialitāti un datu drošību, piemēro 
arī personas datu jebkurai apstrādei 
saskaņā ar šo direktīvu.
3. Jebkāda PDR datu apstrāde, atklājot 
personas rasi vai etnisko izcelsmi, 
reliģisko un filozofisko pārliecību, 
politiskiem uzskatiem, dalību 
arodbiedrībās, veselību vai seksuālo dzīvi, 
ir aizliegta. Ja Pasažieru informācijas 
nodaļa saņem PDR datus, kas atklāj šādu 
informāciju, tos nekavējoties dzēš.
4. PDR datu jebkādu apstrādi, ko veic 
gaisa pārvadātāji, jebkādu PDR datu 
nosūtīšanu, ko veic Pasažieru 
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informācijas nodaļas, un visus 
pieprasījumus, ko iesniedz citu dalībvalstu 
un trešo valstu kompetentās iestādes vai 
Pasažieru informācijas nodaļas, pat ja tie 
tiek noraidīti, Pasažieru informācijas 
nodaļa un kompetentās iestādes reģistrē 
vai dokumentē, lai pārbaudītu datu 
apstrādes likumību, veiktu pašuzraudzību 
un nodrošinātu pienācīgu datu integritāti 
un datu apstrādes drošību, ko jo īpaši veic 
valsts datu aizsardzības uzraudzības 
iestādes. Šo uzskaiti glabā piecus gadus, 
ja vien tās pamatā esošie dati pēc minētā 
piecu gadu termiņa beigām vēl nav dzēsti 
saskaņā ar 9. panta 3. punktu, šādā 
gadījumā uzskaiti glabā, līdz tās pamatā 
esošie dati ir dzēsti.
5. Dalībvalstis nodrošina, ka gaisa 
pārvadātāji, to aģenti vai citi biļešu 
tirgotāji pasažieru pārvadāšanai ar gaisa 
transportu lidojuma rezervācijas un 
biļetes iegādes laikā skaidri un precīzi 
informē starptautisko lidojumu pasažierus 
par PDR datu sniegšanu Pasažieru 
informācijas nodaļai, to apstrādes 
nolūkiem, datu glabāšanas termiņu, to 
iespējamu izmantošanu, lai novērstu, 
atklātu, izmeklētu teroristu nodarījumus 
un smagus noziegumus un sauktu pie 
atbildības par tiem, iespēju veikt šādu 
datu apmaiņu un dalīties ar tiem, kā arī 
par viņu datu aizsardzības tiesībām, jo 
īpaši tiesībām iesniegt sūdzību valsts datu 
aizsardzības uzraudzības iestādei, kuru tie 
var brīvi izvēlēties. Šo pašu informāciju 
dalībvalstis dara pieejamu sabiedrībai.
6. Pasažieru informācijas nodaļām un 
kompetentajām iestādēm ir aizliegts 
nosūtīt jebkādus PDR datus privātām 
personām dalībvalstīs vai trešās valstīs.
7. Neskarot 10. pantu, dalībvalstis pieņem 
piemērotus pasākumus, lai nodrošinātu, 
ka tiek pilnībā ieviesti šīs direktīvas 
noteikumi, un jo īpaši nosaka efektīvus, 
samērīgus un preventīvus sodus, kas 
jāuzliek gadījumā, ja ir pārkāpti saskaņā 
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ar šo direktīvu pieņemti noteikumi.

Or. en

Grozījums Nr. 405
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts nodrošina, ka saistībā 
ar personas datu jebkuru apstrādi 
saskaņā ar šo direktīvu ikvienam 
pasažierim ir tādas pašas tiesības uz 
piekļuvi, tiesības uz labošanu, dzēšanu un 
bloķēšanu, tiesības uz kompensāciju un 
tiesības uz tiesību aizsardzību tiesā kā tās, 
kas ir pieņemtas saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem, īstenojot Padomes Pamatlēmuma 
2008/977/TI 17., 18., 19. un 20. pantu.
Tādējādi ir piemērojami Padomes 
Pamatlēmuma 2008/977/TI 17., 18., 19.
un 20. panta noteikumi.

1. Katra dalībvalsts nodrošina, ka 
noteikumi, kas pieņemti saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem, īstenojot Padomes 
Pamatlēmuma 2008/977/TI 21. un 
22. pantu, attiecībā uz apstrādes 
konfidencialitāti un datu drošību, piemēro 
arī personas datu jebkurai apstrādei 
saskaņā ar šo direktīvu. Gaisa 
pārvadātāji, kas iegūst pasažieru 
kontaktinformāciju no ceļojumu 
aģentūrām, nedrīkst tos izmantot 
komerciālā nolūkā.

Or. en

Grozījums Nr. 406
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts nodrošina, ka saistībā 
ar personas datu jebkuru apstrādi saskaņā 
ar šo direktīvu ikvienam pasažierim ir 
tādas pašas tiesības uz piekļuvi, tiesības uz 
labošanu, dzēšanu un bloķēšanu, tiesības 
uz kompensāciju un tiesības uz tiesību 
aizsardzību tiesā kā tās, kas ir pieņemtas 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem, īstenojot 

1. Katra dalībvalsts nodrošina, ka saistībā 
ar personas datu jebkuru apstrādi saskaņā 
ar šo direktīvu ikvienam pasažierim ir 
tādas pašas tiesības uz piekļuvi, tiesības uz 
labošanu, dzēšanu un bloķēšanu, tiesības 
uz kompensāciju un tiesības uz tiesību 
aizsardzību tiesā kā tās, kas ir pieņemtas 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem, īstenojot 
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Padomes Pamatlēmuma 2008/977/TI 17., 
18., 19. un 20. pantu. Tādējādi ir 
piemērojami Padomes Pamatlēmuma 
2008/977/TI 17., 18., 19. un 20. panta 
noteikumi.

Eiropas Parlamenta un Padomes 
201x. gada xx. xx Direktīvu par fizisku 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi, ko veic kompetentās 
iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu 
noziedzīgus nodarījumus, sauktu pie 
atbildības par tiem vai izpildītu 
kriminālsodus, un par šādu datu brīvu 
apriti.

Or. en

Pamatojums

Direktīva par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic 
kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus, sauktu pie 
atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, būtu jāpieņem 
pirms ES PDR direktīvas.

Grozījums Nr. 407
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts nodrošina, ka saistībā 
ar personas datu jebkuru apstrādi saskaņā 
ar šo direktīvu ikvienam pasažierim ir 
tādas pašas tiesības uz piekļuvi, tiesības uz 
labošanu, dzēšanu un bloķēšanu, tiesības 
uz kompensāciju un tiesības uz tiesību 
aizsardzību tiesā kā tās, kas ir pieņemtas 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem, īstenojot 
Padomes Pamatlēmuma 2008/977/TI 17., 
18., 19. un 20. pantu. Tādējādi ir 
piemērojami Padomes Pamatlēmuma 
2008/977/TI 17., 18., 19. un 20. panta 
noteikumi.

1. Katra dalībvalsts nodrošina, ka saistībā 
ar personas datu jebkuru apstrādi saskaņā 
ar šo direktīvu ikvienam pasažierim ir 
tādas pašas tiesības uz piekļuvi, tiesības uz 
labošanu, dzēšanu un bloķēšanu, tiesības 
uz kompensāciju un tiesības uz tiesību 
aizsardzību tiesā kā tās, kas ir pieņemtas 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem, īstenojot 
Padomes Pamatlēmuma 2008/977/TI 
17. panta 1. punktu, 18., 19. un 20. pantu. 
Tādējādi ir piemērojami Padomes 
Pamatlēmuma 2008/977/TI 17. panta 
1. punkta, 18., 19. un 20. panta noteikumi.

Or. en
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Grozījums Nr. 408
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katra dalībvalsts paredz, ka noteikumus, 
kas tās valsts tiesību aktos pieņemti, 
īstenojot Padomes Pamatlēmuma 
2008/977/TI 21. un 22. pantu, attiecībā uz 
apstrādes konfidencialitāti un datu 
drošību, piemēro arī personas datu 
jebkurai apstrādei saskaņā ar šo 
direktīvu.

2. Katra dalībvalsts paredz, ka noteikumus, 
kas tās valsts tiesību aktos pieņemti, 
īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes 
201x. gada xx. xx Direktīvu par fizisku 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi, ko veic kompetentās 
iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu 
noziedzīgus nodarījumus, sauktu pie 
atbildības par tiem vai izpildītu 
kriminālsodus, un par šādu datu brīvu 
apriti.

Or. en

Grozījums Nr. 409
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katra dalībvalsts paredz, ka noteikumus, 
kas tās valsts tiesību aktos pieņemti, 
īstenojot Padomes Pamatlēmuma 
2008/977/TI 21. un 22. pantu, attiecībā uz 
apstrādes konfidencialitāti un datu drošību, 
piemēro arī personas datu jebkurai 
apstrādei saskaņā ar šo direktīvu.

2. Katra dalībvalsts paredz, ka noteikumus, 
kas tās valsts tiesību aktos pieņemti, 
īstenojot Padomes Pamatlēmuma
2008/977/TI 21. un 22. pantu, attiecībā uz 
apstrādes konfidencialitāti un datu drošību, 
piemēro arī personas datu jebkurai 
apstrādei saskaņā ar šo direktīvu. Gaisa 
pārvadātāji, kas iegūst to pasažieru 
kontaktinformāciju, kuri veikuši lidojuma 
rezervāciju ceļojumu aģentūrā vai 
izmantojot citu ceļojuma starpnieku, 
nedrīkst šos datus izmantot tirdzniecības 
nolūkā. 

Or. de
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Grozījums Nr. 410
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2.a punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja noteikumi, kas valsts tiesību aktos 
pieņemti, īstenojot Direktīvu 95/46/EK, 
nodrošina pasažierim lielākas tiesības uz 
piekļuvi datiem, to labošanu, dzēšanu un 
bloķēšanu, kā arī lielākas tiesības uz 
kompensāciju, tiesisko aizsardzību, datu 
apstrādes konfidencialitāti un datu 
drošību nekā paredzēts 1. un 2. punktā, 
šie noteikumi tiek piemēroti.

Or. en

Grozījums Nr. 411
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2.a punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja noteikumi, kas valsts tiesību aktos 
pieņemti, īstenojot Direktīvu 95/46/EK, 
nodrošina pasažierim lielākas tiesības uz 
piekļuvi datiem, to labošanu, dzēšanu un 
bloķēšanu, kā arī lielākas tiesības uz 
kompensāciju, tiesisko aizsardzību, datu 
apstrādes konfidencialitāti un datu 
drošību nekā paredzēts 1. un 2. punktā, 
šie noteikumi tiek piemēroti.

Or. en

Grozījums Nr. 412
Sophia in 't Veld
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Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Jebkāda PDR datu apstrāde, atklājot 
personas rasi vai etnisko izcelsmi, reliģisko 
un filozofisko pārliecību, politiskiem 
uzskatiem, dalību arodbiedrībās, veselību 
vai seksuālo dzīvi, ir aizliegta. Ja Pasažieru 
informācijas nodaļa saņem PDR datus, kas 
atklāj šādu informāciju, tos nekavējoties 
dzēš.

3. Jebkāda PDR datu apstrāde, atklājot 
personas dzimumu, rasi, ādas krāsu,
etnisko vai sociālo izcelsmi, ģenētiskās 
īpatnības, valodu, reliģisko un filozofisko 
pārliecību, politiskos uzskatus, dalību 
arodbiedrībās, piederību nacionālai 
minoritātei, īpašumu, invaliditāti, vecumu
veselību vai seksuālo orientāciju, ir 
aizliegta, kā noteikts Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 21. punktā. Ja 
Pasažieru informācijas nodaļa saņem PDR 
datus, kas atklāj šādu informāciju, tos 
nekavējoties un neatgriezeniski dzēš.

Or. en

Grozījums Nr. 413
Kinga Göncz

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Jebkāda PDR datu apstrāde, atklājot 
personas rasi vai etnisko izcelsmi, reliģisko 
un filozofisko pārliecību, politiskiem 
uzskatiem, dalību arodbiedrībās, veselību 
vai seksuālo dzīvi, ir aizliegta. Ja Pasažieru 
informācijas nodaļa saņem PDR datus, kas 
atklāj šādu informāciju, tos nekavējoties 
dzēš.

3. Jebkāda PDR datu apstrāde, atklājot 
personas rasi vai etnisko izcelsmi, reliģisko 
un filozofisko pārliecību, politiskiem 
uzskatiem, dalību arodbiedrībās, veselību, 
invaliditāti vai seksuālo orientāciju, ir 
aizliegta. Ja Pasažieru informācijas nodaļa 
saņem PDR datus, kas atklāj šādu 
informāciju, tos nekavējoties dzēš; gaisa 
pārvadātājiem, kas apstrādā šādus datus, 
piemēro šīs direktīvas 10. pantā 
paredzētos sodus.

Or. en
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Grozījums Nr. 414
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. PDR datu jebkādu apstrādi, ko veic gaisa 
pārvadātāji, jebkādu PDR datu nosūtīšanu, 
ko veic Pasažieru informācijas nodaļas, un 
visus pieprasījumus, ko iesniedz citu 
dalībvalstu un trešo valstu kompetentās 
iestādes vai Pasažieru informācijas 
nodaļas, pat ja tie tiek noraidīti, Pasažieru 
informācijas nodaļa un kompetentās 
iestādes reģistrē vai dokumentē, lai 
pārbaudītu datu apstrādes likumību, veiktu 
pašuzraudzību un nodrošinātu pienācīgu 
datu integritāti un datu apstrādes drošību, 
ko jo īpaši veic valsts datu aizsardzības 
uzraudzības iestādes. Šo uzskaiti glabā 
piecus gadus, ja vien tās pamatā esošie dati 
pēc minētā piecu gadu termiņa beigām vēl 
nav dzēsti saskaņā ar 9. panta 3. punktu, 
šādā gadījumā uzskaiti glabā, līdz tās 
pamatā esošie dati ir dzēsti.

4. PDR datu jebkādu apstrādi, ko veic 
aviosabiedrības, jebkādu PDR datu 
nosūtīšanu, ko veic Pasažieru informācijas 
nodaļa, un visus pieprasījumus, ko 
iesniedz dalībvalstu un trešo valstu 
kompetentās iestādes, pat ja tie tiek 
noraidīti, Pasažieru informācijas nodaļa 
reģistrē vai dokumentē, lai pārbaudītu datu 
apstrādes likumību, veiktu pašuzraudzību 
un nodrošinātu pienācīgu datu integritāti un 
datu apstrādes drošību, ko veic valsts datu 
aizsardzības uzraudzības iestāde. Šo 
uzskaiti glabā piecus gadus, ja vien tās 
pamatā esošie dati pēc minētā piecu gadu 
termiņa beigām vēl nav dzēsti saskaņā ar 
9. panta 3. punktu, šādā gadījumā uzskaiti 
glabā, līdz tās pamatā esošie dati ir dzēsti.

Or. de

Grozījums Nr. 415
Ágnes Hankiss

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. PDR datu jebkādu apstrādi, ko veic gaisa 
pārvadātāji, jebkādu PDR datu nosūtīšanu, 
ko veic Pasažieru informācijas nodaļas, un 
visus pieprasījumus, ko iesniedz citu 
dalībvalstu un trešo valstu kompetentās 
iestādes vai Pasažieru informācijas 
nodaļas, pat ja tie tiek noraidīti, Pasažieru 
informācijas nodaļa un kompetentās 

4. PDR datu jebkādu apstrādi, ko veic gaisa 
pārvadātāji, jebkādu PDR datu nosūtīšanu, 
ko veic Pasažieru informācijas nodaļas, un 
visus pieprasījumus, ko iesniedz citu 
dalībvalstu un trešo valstu kompetentās 
iestādes vai Pasažieru informācijas 
nodaļas, pat ja tie tiek noraidīti, Pasažieru 
informācijas nodaļa un kompetentās 
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iestādes reģistrē vai dokumentē, lai 
pārbaudītu datu apstrādes likumību, veiktu 
pašuzraudzību un nodrošinātu pienācīgu 
datu integritāti un datu apstrādes drošību, 
ko jo īpaši veic valsts datu aizsardzības 
uzraudzības iestādes. Šo uzskaiti glabā 
piecus gadus, ja vien tās pamatā esošie dati 
pēc minētā piecu gadu termiņa beigām vēl 
nav dzēsti saskaņā ar 9. panta 3. punktu, 
šādā gadījumā uzskaiti glabā, līdz tās 
pamatā esošie dati ir dzēsti.

iestādes reģistrē vai dokumentē, lai 
pārbaudītu datu apstrādes likumību, veiktu 
pašuzraudzību un nodrošinātu pienācīgu 
datu integritāti un datu apstrādes drošību, 
ko jo īpaši veic valsts datu aizsardzības 
uzraudzības iestādes. Šo uzskaiti glabā 
piecus gadus, ja vien tās pamatā esošie dati 
pēc minētā piecu gadu termiņa beigām vēl 
nav dzēsti saskaņā ar 9. panta 3. punktu, 
šādā gadījumā uzskaiti glabā, līdz tās 
pamatā esošie dati ir dzēsti. Minētajām 
personām, kuras veic drošības pārbaudes 
un kuras var piekļūt PDR datiem un tos 
analizēt, kā arī veikt datu uzskaiti, jābūt 
augstākās pakāpes drošības pielaidei —
tām jāiztur drošības pārbaude un jābūt 
apmācītām drošības jomā. Katrai personai 
ir profils, kurā ir noteikti ierobežojumi 
attiecībā uz datiem, kuriem atļauta 
piekļuve atbilstoši šīs personas darba 
būtībai, pienākumiem un pilnvarām.

Or. hu

Grozījums Nr. 416
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4.a punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Attiecībā uz visu datu aizsardzību 
ievēro īpaši augstus drošības standartus, 
kas atbilst jaunākajām tendencēm 
ekspertu diskusijās par datu aizsardzību 
un pastāvīgi atjaunināti atbilstīgi jaunai 
pieredzei un atziņām. Ekonomiskos 
aspektus ņem vērā kā sekundāru 
apsvērumu vismaz tajā gadījumā, kad tiek 
pieņemti attiecīgi lēmumi par 
piemērojamiem drošības standartiem.
Izmanto jaunākajiem sasniegumiem 
atbilstošu šifrēšanas procesu, kas
– nodrošina, ka personas bez attiecīgām 
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pilnvarām nevar izmantot datu apstrādes 
sistēmas;
– nodrošina, ka pilnvaroti datu apstrādes 
sistēmas lietotāji var piekļūt tikai tiem 
datiem, uz kuriem attiecas viņu piekļuves 
tiesības, un ka personas datus apstrādes 
vai izmantošanas laikā un, beidzoties 
glabāšanas termiņam, nevar bez atļaujas 
nolasīt, kopēt, mainīt vai dzēst;
– nodrošina, ka, elektroniski nosūtot vai 
pārsūtot vai saglabājot datu nesējos 
personas datus, tos nevar bez atļaujas 
nolasīt, kopēt, mainīt vai dzēst, un 
nodrošina iespēju pārbaudīt un noteikt, 
kur personas dati jānosūta, izmantojot 
datu pārraides ierīces.
Nodrošina iespēju vēlāk pārbaudīt un 
noteikt, vai personas dati ir ievadīti datu 
apstrādes sistēmās, mainīti vai dzēsti, un 
kurš to ir veicis.
Nodrošina, ka personas datus, ko 
apstrādā saskaņā ar līgumu, var apstrādāt 
tikai atbilstīgi līgumslēdzējas iestādes 
norādījumiem.
Nodrošina personas datu aizsardzību pret 
to nejaušu iznīcināšanu vai zaudēšanu.
Nodrošina iespēju atsevišķi apstrādāt 
datus, kas vākti atšķirīgā nolūkā.

Or. en

Grozījums Nr. 417
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4.a punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Visu datu aizsardzībai izmanto 
jaunākās tehnoloģijas, ņemot vērā 
jaunākās tendences ekspertu diskusijās 
par datu aizsardzību, un tās pastāvīgi
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atjaunina atbilstīgi jaunai pieredzei un 
atziņām.
Izmanto jaunākajiem sasniegumiem 
atbilstošu šifrēšanas procesu, kas
– nodrošina, ka personas bez attiecīgām 
pilnvarām nevar izmantot datu apstrādes 
sistēmas;
– nodrošina, ka pilnvaroti datu apstrādes
sistēmas lietotāji var piekļūt tikai tiem 
datiem, uz kuriem attiecas viņu piekļuves 
tiesības, un ka personas datus apstrādes 
vai izmantošanas laikā nevar bez atļaujas 
nolasīt, kopēt, mainīt vai dzēst;
– nodrošina, ka, elektroniski nosūtot vai 
pārsūtot vai saglabājot datu nesējos 
personas datus, tos nevar nolasīt, kopēt 
vai mainīt, un nodrošina iespēju 
pārbaudīt un noteikt, kur personas dati 
jānosūta, izmantojot datu pārraides 
ierīces.
Nodrošina iespēju vēlāk pārbaudīt un 
noteikt, vai kāds ir piekļuvis personas 
datiem, un kurš to ir veicis.
Nodrošina, ka personas datus, ko 
apstrādā saskaņā ar līgumu, var apstrādāt 
tikai atbilstīgi līgumslēdzējas iestādes 
norādījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 418
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, ka gaisa 
pārvadātāji, to aģenti vai citi biļešu tirgotāji 
pasažieru pārvadāšanai ar gaisa transportu 
lidojuma rezervācijas un biļetes iegādes 
laikā skaidri un precīzi informē 

5. Dalībvalstis nodrošina, ka gaisa 
pārvadātāji, to aģenti vai citi biļešu tirgotāji 
pasažieru pārvadāšanai ar gaisa transportu 
lidojuma rezervācijas un biļetes iegādes 
laikā skaidri un precīzi informē 
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starptautisko lidojumu pasažierus par PDR 
datu sniegšanu Pasažieru informācijas 
nodaļai, to apstrādes nolūkiem, datu 
glabāšanas termiņu, to iespējamu 
izmantošanu, lai novērstu, atklātu, 
izmeklētu teroristu nodarījumus un smagus 
noziegumus un sauktu pie atbildības par 
tiem, iespēju veikt šādu datu apmaiņu un 
dalīties ar tiem, kā arī par viņu datu 
aizsardzības tiesībām, jo īpaši tiesībām 
iesniegt sūdzību valsts datu aizsardzības 
uzraudzības iestādei, kuru tie var brīvi 
izvēlēties. Šo pašu informāciju dalībvalstis 
dara pieejamu sabiedrībai.

starptautisko lidojumu pasažierus par PDR 
datu sniegšanu Pasažieru informācijas 
nodaļām, to apstrādes nolūkiem, datu 
glabāšanas termiņu, to iespējamu 
izmantošanu, lai novērstu, atklātu, 
izmeklētu teroristu nodarījumus un smagus 
starptautiskus noziegumus un sauktu pie 
atbildības par tiem, iespēju veikt šādu datu 
apmaiņu un dalīties ar tiem, kā arī par viņu 
datu aizsardzības tiesībām, piemēram, 
tiesībām uz piekļuvi datiem, to labošanu, 
dzēšanu un bloķēšanu, un tiesībām 
iesniegt sūdzību valsts datu aizsardzības 
uzraudzības iestādei, kuru tie var brīvi 
izvēlēties. Šo pašu informāciju dalībvalstis 
dara pieejamu sabiedrībai.

Or. en

Grozījums Nr. 419
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, ka gaisa 
pārvadātāji, to aģenti vai citi biļešu tirgotāji 
pasažieru pārvadāšanai ar gaisa transportu 
lidojuma rezervācijas un biļetes iegādes 
laikā skaidri un precīzi informē 
starptautisko lidojumu pasažierus par PDR 
datu sniegšanu Pasažieru informācijas 
nodaļai, to apstrādes nolūkiem, datu 
glabāšanas termiņu, to iespējamu 
izmantošanu, lai novērstu, atklātu, 
izmeklētu teroristu nodarījumus un 
smagus noziegumus un sauktu pie 
atbildības par tiem, iespēju veikt šādu datu 
apmaiņu un dalīties ar tiem, kā arī par viņu 
datu aizsardzības tiesībām, jo īpaši 
tiesībām iesniegt sūdzību valsts datu 
aizsardzības uzraudzības iestādei, kuru tie 
var brīvi izvēlēties. Šo pašu informāciju 
dalībvalstis dara pieejamu sabiedrībai.

5. Dalībvalstis nodrošina, ka gaisa 
pārvadātāji, to aģenti vai citi biļešu tirgotāji 
pasažieru pārvadāšanai ar gaisa transportu 
lidojuma rezervācijas un biļetes iegādes 
laikā skaidri un precīzi informē 
starptautisko lidojumu pasažierus par PDR 
datu sniegšanu Pasažieru informācijas 
nodaļai, to apstrādes nolūkiem, datu 
glabāšanas termiņu, to iespējamu 
izmantošanu, lai novērstu, atklātu, 
izmeklētu teroristu nodarījumus un sauktu 
pie atbildības par tiem, to apstrādi saskaņā 
ar iepriekš noteiktiem kritērijiem, ko 
noteikušas 5. pantā minētās kompetentās 
iestādes, iespēju veikt šādu datu apmaiņu 
un dalīties ar tiem, kā arī par viņu datu 
aizsardzības tiesībām, jo īpaši tiesībām 
iesniegt sūdzību valsts datu aizsardzības 
uzraudzības iestādei, kuru tie var brīvi 



PE486.159v01-00 132/166 AM\897635LV.doc

LV

izvēlēties. Šo pašu informāciju dalībvalstis 
dara pieejamu sabiedrībai.

Or. en

Grozījums Nr. 420
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, ka gaisa 
pārvadātāji, to aģenti vai citi biļešu 
tirgotāji pasažieru pārvadāšanai ar gaisa 
transportu lidojuma rezervācijas un biļetes 
iegādes laikā skaidri un precīzi informē 
starptautisko lidojumu pasažierus par PDR 
datu sniegšanu Pasažieru informācijas 
nodaļai, to apstrādes nolūkiem, datu 
glabāšanas termiņu, to iespējamu 
izmantošanu, lai novērstu, atklātu, 
izmeklētu teroristu nodarījumus un smagus 
noziegumus un sauktu pie atbildības par 
tiem, iespēju veikt šādu datu apmaiņu un 
dalīties ar tiem, kā arī par viņu datu 
aizsardzības tiesībām, jo īpaši tiesībām 
iesniegt sūdzību valsts datu aizsardzības 
uzraudzības iestādei, kuru tie var brīvi 
izvēlēties. Šo pašu informāciju dalībvalstis 
dara pieejamu sabiedrībai.

5. Dalībvalstis nodrošina, ka lidojuma 
rezervācijas un biļetes iegādes laikā skaidri 
un precīzi informē starptautisko lidojumu 
pasažierus par PDR datu sniegšanu 
Pasažieru informācijas nodaļām, to 
apstrādes nolūkiem, datu glabāšanas 
termiņu, to iespējamu izmantošanu, lai 
novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu 
nodarījumus un smagus starptautiskus 
noziegumus un sauktu pie atbildības par 
tiem, iespēju veikt šādu datu apmaiņu un 
dalīties ar tiem, kā arī par viņu datu 
aizsardzības tiesībām, piemēram, tiesībām 
uz piekļuvi datiem, to labošanu, dzēšanu 
un bloķēšanu, un tiesībām iesniegt 
sūdzību valsts datu aizsardzības 
uzraudzības iestādei, kuru tie var brīvi 
izvēlēties. Šo pašu informāciju dalībvalstis 
dara pieejamu sabiedrībai.

Or. en

Grozījums Nr. 421
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, ka gaisa 5. Dalībvalstis nodrošina, ka gaisa 
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pārvadātāji, to aģenti vai citi biļešu tirgotāji 
pasažieru pārvadāšanai ar gaisa transportu 
lidojuma rezervācijas un biļetes iegādes 
laikā skaidri un precīzi informē 
starptautisko lidojumu pasažierus par PDR 
datu sniegšanu Pasažieru informācijas 
nodaļai, to apstrādes nolūkiem, datu 
glabāšanas termiņu, to iespējamu 
izmantošanu, lai novērstu, atklātu, 
izmeklētu teroristu nodarījumus un 
smagus noziegumus un sauktu pie 
atbildības par tiem, iespēju veikt šādu datu 
apmaiņu un dalīties ar tiem, kā arī par viņu 
datu aizsardzības tiesībām, jo īpaši 
tiesībām iesniegt sūdzību valsts datu 
aizsardzības uzraudzības iestādei, kuru tie 
var brīvi izvēlēties. Šo pašu informāciju 
dalībvalstis dara pieejamu sabiedrībai.

pārvadātāji, to aģenti vai citi biļešu tirgotāji 
pasažieru pārvadāšanai ar gaisa transportu 
lidojuma rezervācijas un biļetes iegādes
laikā skaidri un precīzi informē 
starptautisko lidojumu pasažierus par PDR 
datu sniegšanu Pasažieru informācijas 
nodaļai, to apstrādes nolūkiem, datu 
glabāšanas termiņu, iespēju veikt šādu datu 
apmaiņu un dalīties ar tiem, kā arī par viņu 
datu aizsardzības tiesībām, jo īpaši 
tiesībām iesniegt sūdzību valsts datu 
aizsardzības uzraudzības iestādei, kuru tie 
var brīvi izvēlēties. Šo pašu informāciju 
dalībvalstis dara pieejamu sabiedrībai.

Or. en

Grozījums Nr. 422
Véronique Mathieu

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, ka gaisa 
pārvadātāji, to aģenti vai citi biļešu tirgotāji 
pasažieru pārvadāšanai ar gaisa transportu 
lidojuma rezervācijas un biļetes iegādes 
laikā skaidri un precīzi informē 
starptautisko lidojumu pasažierus par PDR 
datu sniegšanu Pasažieru informācijas 
nodaļai, to apstrādes nolūkiem, datu 
glabāšanas termiņu, to iespējamu 
izmantošanu, lai novērstu, atklātu, 
izmeklētu teroristu nodarījumus un smagus 
noziegumus un sauktu pie atbildības par 
tiem, iespēju veikt šādu datu apmaiņu un 
dalīties ar tiem, kā arī par viņu datu 
aizsardzības tiesībām, jo īpaši tiesībām 
iesniegt sūdzību valsts datu aizsardzības 
uzraudzības iestādei, kuru tie var brīvi 

5. Dalībvalstis nodrošina, ka gaisa 
pārvadātāji, to aģenti vai citi biļešu tirgotāji 
pasažieru pārvadāšanai ar gaisa transportu 
lidojuma rezervācijas un biļetes iegādes 
laikā skaidri un precīzi informē Savienības 
iekšējo un ārpussavienības lidojumu 
pasažierus par PDR datu sniegšanu 
Pasažieru informācijas nodaļai, to
apstrādes nolūkiem, datu glabāšanas 
termiņu, to iespējamu izmantošanu, lai 
novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu 
nodarījumus un smagus noziegumus un 
sauktu pie atbildības par tiem, iespēju veikt 
šādu datu apmaiņu un dalīties ar tiem, kā 
arī par viņu datu aizsardzības tiesībām, jo 
īpaši tiesībām iesniegt sūdzību valsts datu 
aizsardzības uzraudzības iestādei, kuru tie 
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izvēlēties. Šo pašu informāciju dalībvalstis 
dara pieejamu sabiedrībai.

var brīvi izvēlēties. Šo pašu informāciju 
dalībvalstis dara pieejamu sabiedrībai.

Or. fr

Pamatojums

Ar šo grozījumu cenšas iekļaut direktīvas darbības jomā visus Savienības iekšējos lidojumus. 
Priekšroka dodama terminiem “Savienības iekšējais lidojums” un “ārpussavienības 
lidojums”, nevis terminiem “starptautiskais lidojums” un “iekšējais lidojums”, kas minēti 
Šengenas Robežu kodeksā un nav piemēroti direktīvā, kas attiecas uz visu Eiropas Savienības 
teritoriju.

Grozījums Nr. 423
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 6. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pasažieru informācijas nodaļām un 
kompetentajām iestādēm ir aizliegts nosūtīt 
jebkādus PDR datus privātām personām 
dalībvalstīs vai trešās valstīs.

6. Pasažieru informācijas nodaļai un 
kompetentajām iestādēm ir aizliegts nosūtīt 
jebkādus PDR datus privātām personām 
dalībvalstīs vai trešās valstīs.

Or. de

Grozījums Nr. 424
Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 7. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Neskarot 10. pantu, dalībvalstis pieņem 
piemērotus pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
tiek pilnībā ieviesti šīs direktīvas 
noteikumi, un jo īpaši nosaka efektīvus, 
samērīgus un preventīvus sodus, kas 
jāuzliek gadījumā, ja ir pārkāpti saskaņā ar 
šo direktīvu pieņemti noteikumi.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)
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Or. de

Grozījums Nr. 425
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
12. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. pants svītrots
Valsts uzraudzības iestāde

Katra dalībvalsts paredz, ka valsts 
uzraudzības iestāde, kas izveidota, 
īstenojot Pamatlēmuma 2008/977/TI 
25. pantu ir atbildīga arī par konsultēšanu 
un uzraudzību pār to, kā tās teritorijā tiek 
piemēroti noteikumi, ko dalībvalstis ir 
pieņēmušas saskaņā ar šo direktīvu. 
Piemēro Pamatlēmuma 2008/977/TI 25. 
pantā sīkāk izklāstītos noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 426
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra dalībvalsts paredz, ka valsts 
uzraudzības iestāde, kas izveidota, 
īstenojot Pamatlēmuma 2008/977/TI 
25. pantu ir atbildīga arī par konsultēšanu 
un uzraudzību pār to, kā tās teritorijā tiek 
piemēroti noteikumi, ko dalībvalstis ir 
pieņēmušas saskaņā ar šo direktīvu.
Piemēro Pamatlēmuma 2008/977/TI 25. 

Katra dalībvalsts paredz, ka valsts 
uzraudzības iestāde, kas izveidota, 
īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu [...] par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai 
novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus 
nodarījumus, sauktu pie atbildības par 
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pantā sīkāk izklāstītos noteikumus. tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par 
šādu datu brīvu apriti, ir atbildīga arī par 
konsultēšanu un uzraudzību pār to, kā tās 
teritorijā tiek piemēroti noteikumi, ko 
dalībvalstis ir pieņēmušas saskaņā ar šo 
direktīvu.

Or. en

Grozījums Nr. 427
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1.a daļa (jauna) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei ziņojumu par šīs direktīvas 
finansiālo ietekmi. Ziņojumā īpašu 
uzmanību pievērš izmaksām, kas radušās 
pasažieriem, gaisa pārvadātājiem un 
biļešu tirgotājiem. Vajadzības gadījumā 
ziņojumam pievieno tiesību aktu 
priekšlikumu, kura mērķis ir saskaņot 
finansiālā sloga sadalījumu starp valsts 
iestādēm un gaisa pārvadātājiem visā 
Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 428
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
12.a pants (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants
Komisija līdz...* iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par 
šīs direktīvas finansiālo ietekmi. 
Ziņojumā īpašu uzmanību pievērš 
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izmaksām, kas radušās pasažieriem, gaisa 
pārvadātājiem un biļešu tirgotājiem. 
Vajadzības gadījumā ziņojumam pievieno 
tiesību aktu priekšlikumu, kura mērķis ir 
saskaņot finansiālā sloga sadalījumu 
starp valsts iestādēm un gaisa 
pārvadātājiem visā Savienībā.
_____________
* OV: lūdzu ievietot datumu – 2 gadus pēc 
šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.

Or. en

Pamatojums

Jārisina izmaksu jautājums.

Grozījums Nr. 429
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
13. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. pants svītrots
Kopīgie protokoli un saderīgi datu formāti
1. Vienu gadu pēc kopīgo protokolu un 
saderīgo datu formātu pieņemšanas 
saskaņā ar 14. pantu gaisa pārvadātāji 
visas PDR datu nosūtīšanas Pasažieru 
informācijas nodaļām šīs direktīvas 
nolūkos veic elektroniski vai, ja tas 
tehniski neizdodas, jebkādā citā piemērotā 
veidā.
2. Pēc tam, kad ir beidzies viena gada 
termiņš kopš kopīgo protokolu un 
saderīgo datu formātu pieņemšanas, gaisa 
pārvadātāji visas PDR datu nosūtīšanas 
Pasažieru informācijas nodaļām šīs 
direktīvas nolūkos veic elektroniski, 
izmantojot drošas metodes pieņemto 
kopīgo protokolu veidā, kas ir kopīgi 
visām nosūtīšanām, lai nodrošinātu datu 
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drošību nosūtīšanas laikā, un saderīgā 
datu formātā, lai nodrošinātu, ka tos var 
izlasīt visas iesaistītās personas. Visiem 
gaisa pārvadātājiem tiek prasīts 
izraudzīties un paziņot Pasažieru 
informācijas nodaļām kopīgos protokolus 
un datu formātus, ko tie plāno izmantot 
savām nosūtīšanām.
3. Komisija saskaņā ar 14. panta 
2. punktā minēto procedūru sastāda 
pieņemto kopīgo protokolu un saderīgu 
datu formātu sarakstu un, ja vajadzīgs, to 
pielāgo.
4. Ja 2. un 3. punktā minētie pieņemtie 
kopīgie protokoli un saderīgie datu 
formātu nav pieejami, turpina piemērot 
1. punktu.
5. Katra dalībvalsts nodrošina, ka tiek 
pieņemti nepieciešamie tehniskie 
pasākumi, lai varētu izmantot kopīgos 
protokolus un datu formātus viena gada 
laikā, kopš kopīgo protokolu un saderīgo 
datu formātu pieņemšanas datuma.

Or. en

Grozījums Nr. 430
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vienu gadu pēc kopīgo protokolu un 
saderīgo datu formātu pieņemšanas 
saskaņā ar 14. pantu gaisa pārvadātāji visas 
PDR datu nosūtīšanas Pasažieru 
informācijas nodaļām šīs direktīvas 
nolūkos veic elektroniski vai, ja tas 
tehniski neizdodas, jebkādā citā piemērotā 
veidā.

1. Vienu gadu pēc kopīgo protokolu un 
saderīgo datu formātu pieņemšanas 
saskaņā ar 14. pantu gaisa pārvadātāji visas 
PDR datu nosūtīšanas Pasažieru 
informācijas nodaļai šīs direktīvas nolūkos 
veic elektroniski vai, ja tas tehniski 
neizdodas, jebkādā citā piemērotā veidā.

Or. de
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Grozījums Nr. 431
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vienu gadu pēc kopīgo protokolu un 
saderīgo datu formātu pieņemšanas 
saskaņā ar 14. pantu gaisa pārvadātāji visas 
PDR datu nosūtīšanas Pasažieru 
informācijas nodaļām šīs direktīvas 
nolūkos veic elektroniski vai, ja tas 
tehniski neizdodas, jebkādā citā piemērotā 
veidā.

1. Vienu gadu pēc kopīgo protokolu un 
saderīgo datu formātu pieņemšanas 
saskaņā ar 14. pantu gaisa pārvadātāji visas 
PDR datu nosūtīšanas Pasažieru 
informācijas nodaļai šīs direktīvas nolūkos 
veic elektroniski, izmantojot drošus 
elektroniskos līdzekļus, vai, ja tas tehniski 
neizdodas, jebkādā citā piemērotā veidā.

Or. ro

Grozījums Nr. 432
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēc tam, kad ir beidzies viena gada 
termiņš kopš kopīgo protokolu un saderīgo 
datu formātu pieņemšanas, gaisa 
pārvadātāji visas PDR datu nosūtīšanas 
Pasažieru informācijas nodaļām šīs 
direktīvas nolūkos veic elektroniski, 
izmantojot drošas metodes pieņemto 
kopīgo protokolu veidā, kas ir kopīgi visām 
nosūtīšanām, lai nodrošinātu datu drošību 
nosūtīšanas laikā, un saderīgā datu formātā, 
lai nodrošinātu, ka tos var izlasīt visas 
iesaistītās personas. Visiem gaisa 
pārvadātājiem tiek prasīts izraudzīties un 

2. Pēc tam, kad ir beidzies viena gada 
termiņš kopš kopīgo protokolu un saderīgo 
datu formātu pieņemšanas, gaisa 
pārvadātāji visas PDR datu nosūtīšanas 
Pasažieru informācijas nodaļa šīs 
direktīvas nolūkos veic elektroniski, 
izmantojot drošas metodes pieņemto 
kopīgo protokolu veidā, kas ir kopīgi visām 
nosūtīšanām, lai nodrošinātu datu drošību 
nosūtīšanas laikā, un saderīgā datu formātā, 
lai nodrošinātu, ka tos var izlasīt visas 
iesaistītās personas. Visiem gaisa 
pārvadātājiem tiek prasīts izraudzīties un 
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paziņot Pasažieru informācijas nodaļām 
kopīgos protokolus un datu formātus, ko tie 
plāno izmantot savām nosūtīšanām.

paziņot Pasažieru informācijas nodaļām 
kopīgos protokolus un datu formātus, ko tie 
plāno izmantot savām nosūtīšanām.

Or. de

Grozījums Nr. 433
Véronique Mathieu

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Katra dalībvalsts nodrošina, ka tiek 
pieņemti nepieciešamie tehniskie
pasākumi, lai varētu izmantot kopīgos 
protokolus un datu formātus viena gada 
laikā, kopš kopīgo protokolu un saderīgo 
datu formātu pieņemšanas datuma.

5. Katra dalībvalsts nodrošina, ka tiek 
pieņemti nepieciešamie tehniskie 
pasākumi, lai varētu izmantot kopīgos 
protokolus un datu formātus viena gada 
laikā, kopš kopīgo protokolu un saderīgo 
datu formātu pieņemšanas datuma, ņemot 
vērā Starptautiskās Civilās aviācijas 
organizācijas (ICAO) vadlīnijas.

Or. fr

Pamatojums

Jāuzsver, ka veicamajos tehniskajos pasākumos tiks ņemti vērā starptautiski atzīti pasākumi, 
lai nodrošinātu pietiekamu atbilstību starptautiskajiem standartiem.

Grozījums Nr. 434
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
14. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. pants svītrots
Komitoloģija

1. Komisijai palīdz komiteja ("Komiteja").  
Šī komiteja ir komiteja 2011. gada 16. 
februāra Regulas […/2011/ES] nozīmē.
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2. Ja tiek dota atsauce uz šo punktu, 
piemēro 2011. gada 16. februāra Regulas 
[…/2010/ES] 4. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 435
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
15. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15. pants svītrots
Transponēšana

1. Normatīvie akti un administratīvie 
noteikumi, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs 
direktīvas prasības, dalībvalstīs stājas 
spēkā vēlākais divu gadu laikā pēc 
direktīvas stāšanās spēkā. Dalībvalstis 
tūlīt dara zināmus Komisijai minēto aktu 
tekstus, kā arī minēto aktu un šīs 
direktīvas atbilstības tabulu.
Kad dalībvalstis pieņem minētos aktus, 
tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai 
šādu atsauci pievieno to oficiālai 
publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā 
izdarāma šāda atsauce.
2. Dalībvalstis dara zināmus Komisijai to 
tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās 
pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī 
direktīva.

Or. en

Grozījums Nr. 436
Manfred Weber

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 1. daļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Normatīvie akti un administratīvie 
noteikumi, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs 
direktīvas prasības, dalībvalstīs stājas 
spēkā vēlākais divu gadu laikā pēc 
direktīvas stāšanās spēkā. Dalībvalstis tūlīt 
dara zināmus Komisijai minēto aktu 
tekstus un minēto aktu un šīs direktīvas 
korelācijas tabulu.

Normatīvie akti un administratīvie 
noteikumi, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs 
direktīvas prasības, dalībvalstīs stājas 
spēkā vēlākais divu gadu laikā pēc 
direktīvas stāšanās spēkā. Dalībvalstīs, kas 
pirmo reizi izmanto PDR datus 1. panta 
2. punkta a) un b) apakšpunktā 
paredzētajā nolūkā, pēc šā posma beigām 
stājas spēkā normatīvie un administratīvie 
noteikumi, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs 
direktīvas prasības vēlākais līdz brīdim, 
kad minētie dati tiek izmantoti pirmo reizi. 
Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai 
minēto aktu tekstus, kā arī minēto aktu un 
šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Or. de

Grozījums Nr. 437
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
16. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16. pants svītrots
Pārejas noteikumi

Līdz 15. panta 1. punktā minētajam 
datumam, proti, divus gadus pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā, dalībvalstis 
nodrošina, ka tiek vākti PDR dati par 
vismaz 30 % no visiem lidojumiem, kas 
minēti 6. panta 1. punktā. Līdz divu gadu 
termiņam pēc 15. pantā minētā datuma 
dalībvalstis nodrošina, ka tiek vākti PDR 
dati par vismaz 60 % no visiem 
lidojumiem, kas minēti 6. panta 1. punktā. 
Dalībvalstis nodrošina, ka sākot no 
četriem gadiem pēc 15. pantā minētā 
datuma, tiek vākti PDR dati par visiem 
lidojumiem, kas minēti 6. panta 1. punktā.
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Or. en

Grozījums Nr. 438
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
16. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārejas noteikumi svītrots
Līdz 15. panta 1. punktā minētajam 
datumam, proti, divus gadus pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā, dalībvalstis 
nodrošina, ka tiek vākti PDR dati par 
vismaz 30 % no visiem lidojumiem, kas 
minēti 6. panta 1. punktā. Līdz divu gadu 
termiņam pēc 15. pantā minētā datuma 
dalībvalstis nodrošina, ka tiek vākti PDR 
dati par vismaz 60 % no visiem 
lidojumiem, kas minēti 6. panta 1. punktā. 
Dalībvalstis nodrošina, ka sākot no 
četriem gadiem pēc 15. pantā minētā 
datuma, tiek vākti PDR dati par visiem 
lidojumiem, kas minēti 6. panta 1. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 439
Manfred Weber

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 15. panta 1. punktā minētajam 
datumam, proti, divus gadus pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā, dalībvalstis 
nodrošina, ka tiek vākti PDR dati par 
vismaz 30 % no visiem lidojumiem, kas 
minēti 6. panta 1. punktā. Līdz divu gadu 
termiņam pēc 15. pantā minētā datuma
dalībvalstis nodrošina, ka tiek vākti PDR 

Līdz 15. panta 1. punktā minētajiem 
datumiem dalībvalstis nodrošina, ka tiek 
vākti PDR dati par vismaz 30 % no visiem 
lidojumiem, kas minēti 6. panta 1. punktā. 
Līdz divu gadu termiņam pēc 15. pantā 
minētajiem datumiem dalībvalstis 
nodrošina, ka tiek vākti PDR dati par 
vismaz 60 % no visiem lidojumiem, kas 
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dati par vismaz 60 % no visiem 
lidojumiem, kas minēti 6. panta 1. punktā. 
Dalībvalstis nodrošina, ka sākot no četriem 
gadiem pēc 15. pantā minētā datuma, tiek 
vākti PDR dati par visiem lidojumiem, kas 
minēti 6. panta 1. punktā.

minēti 6. panta 1. punktā. Dalībvalstis 
nodrošina, ka sākot no četriem gadiem pēc 
15. pantā minētajiem datumiem, tiek vākti 
PDR dati par visiem lidojumiem, kas 
minēti 6. panta 1. punktā.

Or. de

Grozījums Nr. 440
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
17. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17. pants svītrots
Pārskatīšana

Pamatojoties uz dalībvalstu sniegto 
informāciju, Komisija.
a) pārskata, cik lietderīgi un nepieciešams 
ir šīs direktīvas darbības jomā iekļaut 
iekšējos lidojumus, ņemot vērā pieredzi, 
kādu guvušas tas dalībvalstis, kas vāc 
PDR datus par iekšējiem lidojumiem. 
Komisija divu gadu laikā pēc 15. panta 
1. punktā minētā datuma iesniedz 
ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei;
b) četru gadu laikā pēc 15. panta 
1. punktā minētā datuma pārskata šīs 
direktīvas darbību un iesniedz ziņojumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei. Šāda 
pārskatīšana aptver visus šīs direktīvas 
elementus, īpaši pievēršot uzmanību 
personas datu aizsardzības standartu 
ievērošanai, datu glabāšanas termiņa 
ilgumam un novērtējumu kvalitātei. Tajā 
ietver arī statistikas datus, kas savākti 
saskaņā ar 18. pantu.

Or. en
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Grozījums Nr. 441
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. daļa – a apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pārskata, cik lietderīgi un nepieciešams 
ir šīs direktīvas darbības jomā iekļaut 
iekšējos lidojumus, ņemot vērā pieredzi, 
kādu guvušas tas dalībvalstis, kas vāc 
PDR datus par iekšējiem lidojumiem. 
Komisija divu gadu laikā pēc 15. panta 
1. punktā minētā datuma iesniedz 
ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas darbības joma būtu jāattiecina tikai uz mērķtiecīgi izraudzītiem 
starptautiskajiem lidojumiem.

Grozījums Nr. 442
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. daļa – a apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pārskata, cik lietderīgi un nepieciešams 
ir šīs direktīvas darbības jomā iekļaut 
iekšējos lidojumus, ņemot vērā pieredzi, 
kādu guvušas tas dalībvalstis, kas vāc 
PDR datus par iekšējiem lidojumiem. 
Komisija divu gadu laikā pēc 15. panta 
1. punktā minētā datuma iesniedz 
ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 443
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. daļa – a apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pārskata, cik lietderīgi un nepieciešams 
ir šīs direktīvas darbības jomā iekļaut 
iekšējos lidojumus, ņemot vērā pieredzi, 
kādu guvušas tas dalībvalstis, kas vāc 
PDR datus par iekšējiem lidojumiem. 
Komisija divu gadu laikā pēc 15. panta 
1. punktā minētā datuma iesniedz 
ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 444
Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. daļa – a apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pārskata, cik lietderīgi un nepieciešams 
ir šīs direktīvas darbības jomā iekļaut 
iekšējos lidojumus, ņemot vērā pieredzi, 
kādu guvušas tas dalībvalstis, kas vāc PDR 
datus par iekšējiem lidojumiem. Komisija 
divu gadu laikā pēc 15. panta 1. punktā 
minētā datuma iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei;

a) pārskata, cik lietderīga un nepieciešama 
ir šīs direktīvas darbības joma, ņemot vērā 
pieredzi, kādu guvušas tās dalībvalstis, kas 
vāc PDR datus. Komisija divu gadu laikā 
pēc 15. panta 1. punktā minētā datuma 
iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei;

Or. en

Grozījums Nr. 445
Carmen Romero López
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Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. daļa – a apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pārskata, cik lietderīgi un nepieciešams
ir šīs direktīvas darbības jomā iekļaut 
iekšējos lidojumus, ņemot vērā pieredzi, 
kādu guvušas tas dalībvalstis, kas vāc PDR 
datus par iekšējiem lidojumiem. Komisija 
divu gadu laikā pēc 15. panta 1. punktā 
minētā datuma iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei;

a) pārskata, cik lietderīgi un vajadzīgi ir 
paplašināt šīs direktīvas darbības jomu, 
ņemot vērā rezultātus un pieredzi, kādu 
guvušas dalībvalstis, PDR datu vākšanā, 
kā arī citu pašreizējo terorisma un 
organizētās noziedzības apkarošanai 
paredzēto ES līdzekļu un instrumentu 
novērtējumu. Komisija divu gadu laikā pēc 
15. panta 1. punktā minētā datuma iesniedz 
ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei;

Or. en

Grozījums Nr. 446
Manfred Weber

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. daļa – a apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pārskata, cik lietderīgi un nepieciešams 
ir šīs direktīvas darbības jomā iekļaut 
iekšējos lidojumus, ņemot vērā pieredzi, 
kādu guvušas tas dalībvalstis, kas vāc PDR 
datus par iekšējiem lidojumiem. Komisija 
divu gadu laikā pēc 15. panta 1. punktā 
minētā datuma iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei;

a) pārskata, cik lietderīgi un nepieciešams 
ir šīs direktīvas darbības jomā iekļaut 
iekšējos lidojumus, ņemot vērā pieredzi, 
kādu guvušas tās dalībvalstis, kas vāc PDR 
datus par iekšējiem lidojumiem. Komisija 
ne vēlāk kā četru gadu laikā pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā iesniedz 
ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei;

Or. de

Grozījums Nr. 447
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. daļa – b apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) četru gadu laikā pēc 15. panta 1. punktā 
minētā datuma pārskata šīs direktīvas 
darbību un iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Šāda 
pārskatīšana aptver visus šīs direktīvas 
elementus, īpaši pievēršot uzmanību 
personas datu aizsardzības standartu 
ievērošanai, datu glabāšanas termiņa 
ilgumam un novērtējumu kvalitātei. Tajā 
ietver arī statistikas datus, kas savākti 
saskaņā ar 18. pantu.

b) četru gadu laikā pēc 15. panta 1. punktā 
minētā datuma pārskata šīs direktīvas 
darbību un iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Šāda 
pārskatīšana aptver visus šīs direktīvas 
elementus, īpaši pievēršot uzmanību 
personas datu aizsardzības standartu 
ievērošanai, vajadzībai vākt un apstrādāt 
PDR datus katram no uzskaitītajiem 
nolūkiem, datu glabāšanas termiņa 
ilgumam un novērtējumu kvalitātei. Tajā 
ietver arī statistikas datus, kas savākti 
saskaņā ar 18. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 448
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. daļa – b apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) četru gadu laikā pēc 15. panta 1. punktā 
minētā datuma pārskata šīs direktīvas 
darbību un iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Šāda 
pārskatīšana aptver visus šīs direktīvas 
elementus, īpaši pievēršot uzmanību 
personas datu aizsardzības standartu 
ievērošanai, datu glabāšanas termiņa 
ilgumam un novērtējumu kvalitātei. Tajā 
ietver arī statistikas datus, kas savākti 
saskaņā ar 18. pantu.

b) divu gadu laikā pēc 15. panta 1. punktā 
minētā datuma pārskata šīs direktīvas 
darbību un iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Šāda 
pārskatīšana aptver visus šīs direktīvas 
elementus, īpaši pievēršot uzmanību 
personas datu aizsardzības standartu 
ievērošanai, datu glabāšanas termiņa 
ilgumam un novērtējumu kvalitātei. Tajā 
ietver arī statistikas datus, kas savākti 
saskaņā ar 18. pantu.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā, ka PDR datu vākšana ir pasākums, kas skar pamattiesības, novērtējums jāveic 
pēc iespējas ātrāk.
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Grozījums Nr. 449
Manfred Weber

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. daļa – b apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) četru gadu laikā pēc 15. panta 1. punktā 
minētā datuma pārskata šīs direktīvas 
darbību un iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Šāda 
pārskatīšana aptver visus šīs direktīvas 
elementus, īpaši pievēršot uzmanību 
personas datu aizsardzības standartu 
ievērošanai, datu glabāšanas termiņa 
ilgumam un novērtējumu kvalitātei. Tajā 
ietver arī statistikas datus, kas savākti 
saskaņā ar 18. pantu.

b) ne vēlāk kā sešu gadu laikā pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā pārskata šīs 
direktīvas darbību un iesniedz ziņojumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei. Šāda 
pārskatīšana aptver visus šīs direktīvas 
elementus, īpaši pievēršot uzmanību 
personas datu aizsardzības standartu 
ievērošanai, datu glabāšanas termiņa 
ilgumam un novērtējumu kvalitātei. Tajā 
ietver arī statistikas datus, kas savākti 
saskaņā ar 18. pantu.

Or. de

Grozījums Nr. 450
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
18. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18. pants svītrots
Statistikas dati

1. Dalībvalstis sagatavo statistikas 
informācijas apkopojumu par PDR 
datiem, kas sniegti Pasažieru informācijas 
nodaļai. Šādi statistikas dati kā minimums 
ietver saskaņā ar 4. panta 2. punktu veikto 
identifikāciju skaitu attiecībā uz ikvienu 
personu, kas var būt iesaistīta teroristu 
nodarījumā vai smagā noziegumā, un 
turpmāko tiesībaizsardzības darbību 
skaitu, kas tika veiktas, izmantojot PDR 
datus par katru gaisa pārvadātāju un 
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galamērķi.
2. Minētā statistika neietver nekādus 
personas datus. Tos nosūta Komisijai 
katru gadu.

Or. en

Grozījums Nr. 451
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis sagatavo statistikas 
informācijas apkopojumu par PDR datiem, 
kas sniegti Pasažieru informācijas nodaļai. 
Šādi statistikas dati kā minimums ietver 
saskaņā ar 4. panta 2. punktu veikto 
identifikāciju skaitu attiecībā uz ikvienu 
personu, kas var būt iesaistīta teroristu 
nodarījumā vai smagā noziegumā, un 
turpmāko tiesībaizsardzības darbību skaitu, 
kas tika veiktas, izmantojot PDR datus par 
katru gaisa pārvadātāju un galamērķi.

1. Dalībvalstis sagatavo statistikas 
informācijas apkopojumu par PDR datiem, 
kas sniegti Pasažieru informācijas nodaļai. 
Šādi statistikas dati kā minimums ietver 
saskaņā ar 4. panta 2. punktu veikto 
identifikāciju skaitu attiecībā uz ikvienu 
personu, kas var būt iesaistīta teroristu 
nodarījumā vai smagā starptautiskā 
noziegumā, kļūdaini pozitīvo rezultātu 
skaitu, turpmāko tiesībaizsardzības darbību 
skaitu, kas tika veiktas, izmantojot PDR 
datus par katru gaisa pārvadātāju un 
galamērķi, un rezultātā apstiprināto 
spriedumu skaitu.

Or. en

Grozījums Nr. 452
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis sagatavo statistikas 
informācijas apkopojumu par PDR datiem, 
kas sniegti Pasažieru informācijas nodaļai. 
Šādi statistikas dati kā minimums ietver 

1. Dalībvalstis sagatavo statistikas 
informācijas apkopojumu par PDR datiem, 
kas sniegti Pasažieru informācijas nodaļai. 
Šādi statistikas dati kā minimums ietver 



AM\897635LV.doc 151/166 PE486.159v01-00

LV

saskaņā ar 4. panta 2. punktu veikto 
identifikāciju skaitu attiecībā uz ikvienu 
personu, kas var būt iesaistīta teroristu 
nodarījumā vai smagā noziegumā, un 
turpmāko tiesībaizsardzības darbību skaitu, 
kas tika veiktas, izmantojot PDR datus par 
katru gaisa pārvadātāju un galamērķi.

saskaņā ar 4. panta 2. punktu veikto 
identifikāciju skaitu attiecībā uz ikvienu 
personu, kas var būt iesaistīta teroristu 
nodarījumā, un turpmāko tiesībaizsardzības 
darbību skaitu — tostarp rezzultātā 
panākto spriedumu skaitu —, kas tika 
veiktas, izmantojot PDR datus par katru 
gaisa pārvadātāju un galamērķi.

Or. en

Grozījums Nr. 453
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis sagatavo statistikas 
informācijas apkopojumu par PDR datiem,
kas sniegti Pasažieru informācijas nodaļai. 
Šādi statistikas dati kā minimums ietver 
saskaņā ar 4. panta 2. punktu veikto 
identifikāciju skaitu attiecībā uz ikvienu 
personu, kas var būt iesaistīta teroristu 
nodarījumā vai smagā noziegumā, un 
turpmāko tiesībaizsardzības darbību skaitu, 
kas tika veiktas, izmantojot PDR datus par 
katru gaisa pārvadātāju un galamērķi.

1. Valde sagatavo statistikas informācijas 
apkopojumu par PDR datiem. To sagatavo, 
pamatojoties uz PDR datiem, ko gaisa 
pārvadātāji sniedz Pasažieru informācijas
nodaļām, un uz dalībvalstu sniegto 
informāciju par turpmākajām 
tiesībaizsardzības darbībām. Šādi 
statistikas dati kā minimums ietver saskaņā 
ar 4. panta 2. punktu veikto identifikāciju 
skaitu attiecībā uz ikvienu personu, kas var 
būt iesaistīta teroristu nodarījumā vai 
smagā noziegumā, un turpmāko 
tiesībaizsardzības darbību skaitu, kas tika 
veiktas, izmantojot PDR datus par katru 
gaisa pārvadātāju un galamērķi.

Or. de

Grozījums Nr. 454
Carmen Romero López

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis sagatavo statistikas 
informācijas apkopojumu par PDR datiem, 
kas sniegti Pasažieru informācijas nodaļai. 
Šādi statistikas dati kā minimums ietver 
saskaņā ar 4. panta 2. punktu veikto 
identifikāciju skaitu attiecībā uz ikvienu 
personu, kas var būt iesaistīta teroristu 
nodarījumā vai smagā noziegumā, un 
turpmāko tiesībaizsardzības darbību skaitu, 
kas tika veiktas, izmantojot PDR datus par 
katru gaisa pārvadātāju un galamērķi.

1. Dalībvalstis sagatavo statistikas 
informācijas apkopojumu par PDR datiem, 
kas sniegti Pasažieru informācijas nodaļai. 
Šādi statistikas dati kā minimums ietver 
veikto identifikāciju skaitu attiecībā uz 
ikvienu personu, kas var būt iesaistīta 
teroristu nodarījumā, un turpmāko 
tiesībaizsardzības darbību skaitu, kas tika 
veiktas, izmantojot PDR datus par katru 
gaisa pārvadātāju un galamērķi, un 
attiecīgo PDR datu apstrādes kļūdaini 
pozitīvo rezultātu skaitu.

Or. en

Grozījums Nr. 455
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis sagatavo statistikas 
informācijas apkopojumu par PDR datiem, 
kas sniegti Pasažieru informācijas nodaļai. 
Šādi statistikas dati kā minimums ietver 
saskaņā ar 4. panta 2. punktu veikto 
identifikāciju skaitu attiecībā uz ikvienu 
personu, kas var būt iesaistīta teroristu 
nodarījumā vai smagā noziegumā, un 
turpmāko tiesībaizsardzības darbību skaitu, 
kas tika veiktas, izmantojot PDR datus par 
katru gaisa pārvadātāju un galamērķi.

1. Dalībvalstis sagatavo statistikas 
informācijas apkopojumu par PDR datiem, 
kas sniegti Pasažieru informācijas nodaļai. 
Šādi statistikas dati kā minimums ietver 
saskaņā ar 4. panta 2. punktu veikto 
identifikāciju skaitu attiecībā uz ikvienu 
personu, kas var būt iesaistīta teroristu 
nodarījumā vai smagā starptautiskā 
noziegumā, turpmāko tiesībaizsardzības 
darbību skaitu, kas tika veiktas, izmantojot 
PDR datus par katru gaisa pārvadātāju un 
galamērķi, turpmākai pārbaudei 
identificēto personu skaitu un to personu 
skaitu, attiecībā uz kurām vēlāk 
konstatēts, ka tās nepamatoti identificētas 
kā aizdomās turamas personas.

Or. en
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Grozījums Nr. 456
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
19. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19. pants svītrots
Saistība ar citiem tiesību aktiem.

1. Dalībvalstis pēc šīs direktīvas 
pieņemšanas var turpināt piemērot spēkā 
esošos divpusējos vai daudzpusējos 
nolīgumus vai vienošanās savā starpā par 
informācijas apmaiņu starp 
kompetentajām iestādēm, ja šādi nolīgumi 
vai vienošanās ir savienojami ar šo 
direktīvu.
2. Šī direktīva neskar nekādus Savienības 
pienākumus un saistības saskaņā ar 
divpusējiem un/vai daudzpusējiem 
nolīgumiem ar trešām valstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 457
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

PIELIKUMS svītrots
Pasažieru datu reģistra dati, ciktāl tos vāc 

gaisa pārvadātāji
(1) PDR ieraksta rādītājs
(2) Rezervēšanas/biļetes izsniegšanas 
datums
(3) Paredzētā ceļojuma datums/-i
(4) Vārds(i), uzvārds(i)
(5) Adrese un kontaktinformācija (tālruņa 
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numurs, e-pasta adrese)
(6) Visa veida maksājumu informācija, 
tostarp rēķina nosūtīšanas adrese
(7) Informācija par visu konkrētajam 
PDR atbilstošā ceļojuma maršrutu
(8) Bieži lidojošas personas (Frequent 
Flyer) informācija 
(9) Ceļojuma aģentūra /ceļojuma aģents
(10) Pasažiera statuss ceļojuma laikā, 
tostarp lidojuma apstiprinājumi, reģistrēta 
pasažiera statuss, informācija par 
neierašanos uz lidojumu (no show) vai 
ierašanos uz lidojumu bez iepriekšējas 
rezervēšanas (go show)
(11) PDR dati par atdalītajām 
rezervēšanām
(12) Vispārīga rakstura piezīmes (tostarp 
visa pieejamā informācija par 
nepilngadīgajiem, kuri jaunāki par 
18 gadiem un kuri ceļo bez pavadoņa, 
piemēram, nepilngadīgā vārds, uzvārds 
un dzimums, valoda(s), kādā(s) tas runā, 
personas, kas nepilngadīgo pavada pie 
izlidošanas, vārds un kontaktinformācija, 
kā arī radniecība ar nepilngadīgo, 
personas, kas nepilngadīgo sagaida pie 
atlidošanas, vārds un kontaktinformācija, 
kā arī radniecība ar nepilngadīgo, 
darbinieks, kas pavada pie izlidošanas un 
ielidošanas)
(13) Dati par biļetes izdošanu, tostarp 
biļetes numurs, biļetes izdošanas datums 
un vienvirziena biļetes, automātiskie 
biļetes tarifa (Automated Ticket Fare 
Quote) lauki
(14) Sēdvietas numurs un cita informācija 
par sēdvietu
(15) Informācija par kopīgiem kodiem 
(code share)
(16) Visa informācija par bagāžu
(17) Citu tā paša PDR ceļotāju skaits un 
vārdi, uzvārdi
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(18) Visi savāktie Iepriekšējās pasažieru 
informācijas (IPI) dati.
(19) Visas PDR datu, kas uzskaitīti no 
1. līdz 18. numuram, vēsturiskās izmaiņas

Or. en

Grozījums Nr. 458
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Adrese un kontaktinformācija (tālruņa 
numurs, e-pasta adrese)

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 459
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 6. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Visa veida maksājumu informācija, 
tostarp rēķina nosūtīšanas adrese

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 460
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 6. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Visa veida maksājumu informācija, svītrots
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tostarp rēķina nosūtīšanas adrese

Or. en

Grozījums Nr. 461
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 8. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Bieži lidojošas personas (Frequent 
Flyer) informācija

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 462
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 8. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Bieži lidojošas personas (Frequent 
Flyer) informācija

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 463
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 8. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Bieži lidojošas personas (Frequent 
Flyer) informācija

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 464
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 8. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Bieži lidojošas personas (Frequent 
Flyer) informācija

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 465
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 9. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ceļojuma aģentūra /ceļojuma aģents svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 466
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 9. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ceļojuma aģentūra /ceļojuma aģents svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 467
Jan Philipp Albrecht
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Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 11. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) PDR dati par atdalītajām 
rezervēšanām

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 468
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 11. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) PDR dati par atdalītajām 
rezervēšanām

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 469
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 11. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) PDR dati par atdalītajām 
rezervēšanām

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 470
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 12. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Vispārīga rakstura piezīmes (tostarp 
visa pieejamā informācija par 
nepilngadīgajiem, kuri jaunāki par 
18 gadiem un kuri ceļo bez pavadoņa, 
piemēram, nepilngadīgā vārds, uzvārds 
un dzimums, valoda(s), kādā(s) tas runā, 
personas, kas nepilngadīgo pavada pie 
izlidošanas, vārds un kontaktinformācija, 
kā arī radniecība ar nepilngadīgo, 
personas, kas nepilngadīgo sagaida pie 
atlidošanas, vārds un kontaktinformācija, 
kā arī radniecība ar nepilngadīgo, 
darbinieks, kas pavada pie izlidošanas un 
ielidošanas)

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 471
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 12. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Vispārīga rakstura piezīmes (tostarp 
visa pieejamā informācija par 
nepilngadīgajiem, kuri jaunāki par 
18 gadiem un kuri ceļo bez pavadoņa, 
piemēram, nepilngadīgā vārds, uzvārds 
un dzimums, valoda(s), kādā(s) tas runā, 
personas, kas nepilngadīgo pavada pie 
izlidošanas, vārds un kontaktinformācija, 
kā arī radniecība ar nepilngadīgo, 
personas, kas nepilngadīgo sagaida pie 
atlidošanas, vārds un kontaktinformācija, 
kā arī radniecība ar nepilngadīgo, 
darbinieks, kas pavada pie izlidošanas un 
ielidošanas)

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 472
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 12. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Vispārīga rakstura piezīmes (tostarp 
visa pieejamā informācija par 
nepilngadīgajiem, kuri jaunāki par 
18 gadiem un kuri ceļo bez pavadoņa, 
piemēram, nepilngadīgā vārds, uzvārds 
un dzimums, valoda(s), kādā(s) tas runā, 
personas, kas nepilngadīgo pavada pie 
izlidošanas, vārds un kontaktinformācija, 
kā arī radniecība ar nepilngadīgo, 
personas, kas nepilngadīgo sagaida pie 
atlidošanas, vārds un kontaktinformācija, 
kā arī radniecība ar nepilngadīgo, 
darbinieks, kas pavada pie izlidošanas un 
ielidošanas)

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 473
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 12. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Vispārīga rakstura piezīmes (tostarp 
visa pieejamā informācija par 
nepilngadīgajiem, kuri jaunāki par 
18 gadiem un kuri ceļo bez pavadoņa, 
piemēram, nepilngadīgā vārds, uzvārds un 
dzimums, valoda(s), kādā(s) tas runā, 
personas, kas nepilngadīgo pavada pie 
izlidošanas, vārds un kontaktinformācija, 
kā arī radniecība ar nepilngadīgo, personas, 
kas nepilngadīgo sagaida pie atlidošanas, 
vārds un kontaktinformācija, kā arī 
radniecība ar nepilngadīgo, darbinieks, kas 
pavada pie izlidošanas un ielidošanas)

(12) Informācija par nepilngadīgajiem, kuri 
jaunāki par 18 gadiem un kuri ceļo bez 
pavadoņa, piemēram, nepilngadīgā vārds, 
uzvārds un dzimums, valoda(s), kādā(s) tas 
runā, personas, kas nepilngadīgo pavada 
pie izlidošanas, vārds un 
kontaktinformācija, kā arī radniecība ar 
nepilngadīgo, personas, kas nepilngadīgo 
sagaida pie atlidošanas, vārds un 
kontaktinformācija, kā arī radniecība ar 
nepilngadīgo, darbinieks, kas pavada pie 
izlidošanas un ielidošanas)
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Or. en

Grozījums Nr. 474
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 12. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Vispārīga rakstura piezīmes (tostarp 
visa pieejamā informācija par 
nepilngadīgajiem, kuri jaunāki par 
18 gadiem un kuri ceļo bez pavadoņa, 
piemēram, nepilngadīgā vārds, uzvārds un 
dzimums, valoda(s), kādā(s) tas runā, 
personas, kas nepilngadīgo pavada pie 
izlidošanas, vārds un kontaktinformācija, 
kā arī radniecība ar nepilngadīgo, personas, 
kas nepilngadīgo sagaida pie atlidošanas, 
vārds un kontaktinformācija, kā arī 
radniecība ar nepilngadīgo, darbinieks, kas 
pavada pie izlidošanas un ielidošanas)

(12) Informācija par nepilngadīgajiem, kuri 
jaunāki par 18 gadiem un kuri ceļo bez 
pavadoņa, piemēram, nepilngadīgā vārds,
uzvārds un dzimums, valoda(s), kādā(s) tas 
runā, personas, kas nepilngadīgo pavada 
pie izlidošanas, vārds un 
kontaktinformācija, kā arī radniecība ar 
nepilngadīgo, personas, kas nepilngadīgo 
sagaida pie atlidošanas, vārds un 
kontaktinformācija, kā arī radniecība ar 
nepilngadīgo, darbinieks, kas pavada pie 
izlidošanas un ielidošanas)

Or. en

Grozījums Nr. 475
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 13. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Dati par biļetes izdošanu, tostarp 
biļetes numurs, biļetes izdošanas datums 
un vienvirziena biļetes, automātiskie 
biļetes tarifa (Automated Ticket Fare 
Quote) lauki

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 476
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 13. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Dati par biļetes izdošanu, tostarp 
biļetes numurs, biļetes izdošanas datums 
un vienvirziena biļetes, automātiskie 
biļetes tarifa (Automated Ticket Fare 
Quote) lauki

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 477
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 14. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Sēdvietas numurs un cita informācija 
par sēdvietu

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 478
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 14. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Sēdvietas numurs un cita informācija 
par sēdvietu

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 479
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 14. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Sēdvietas numurs un cita informācija 
par sēdvietu

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 480
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 14. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Sēdvietas numurs un cita informācija 
par sēdvietu

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 481
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 15. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Informācija par kopīgiem kodiem 
(code share)

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 482
Jan Philipp Albrecht
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Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 16. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Visa informācija par bagāžu svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 483
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 16. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Visa informācija par bagāžu svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 484
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 17. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Citu tā paša PDR ceļotāju skaits un 
vārdi, uzvārdi

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 485
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 17. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Citu tā paša PDR ceļotāju skaits un 
vārdi, uzvārdi

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 486
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 18. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Visi savāktie Iepriekšējās pasažieru 
informācijas (IPI) dati.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 487
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 19. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Visas PDR datu, kas uzskaitīti no 
1. līdz 18. numuram, vēsturiskās izmaiņas

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 488
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 19. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Visas PDR datu, kas uzskaitīti no 
1. līdz 18. numuram, vēsturiskās izmaiņas

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 489
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 19. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Visas PDR datu, kas uzskaitīti no 
1. līdz 18. numuram, vēsturiskās izmaiņas

(19) Visas uzskaitīto PDR datu vēsturiskās 
izmaiņas

Or. en


