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Poprawka 204
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2 skreślony
Definicje

Do celów niniejszej dyrektywy stosuje się 
następujące definicje:
a) „przewoźnik lotniczy” oznacza 
przedsiębiorstwo transportu lotniczego 
posiadające ważną koncesję lub 
równorzędny dokument uprawniający je 
do przewozu lotniczego pasażerów;
b) „lot międzynarodowy” oznacza 
regularny lub nieregularny lot 
obsługiwany przez przewoźnika 
lotniczego, rozpoczynający się w państwie 
trzecim z lądowaniem zaplanowanym na 
terytorium państwa członkowskiego, albo 
rozpoczynający się w państwie 
członkowskim, ale którego ostateczny cel 
znajduje się w państwie trzecim, co 
obejmuje, w obu przypadkach, loty 
transferowe lub tranzytowe;
c) „dane dotyczące przelotu pasażera” lub 
„dane PNR” oznaczają zbiór danych 
dotyczących podróży każdego pasażera, 
zawierający informacje niezbędne do 
przetwarzania rezerwacji i jej weryfikacji 
przez przewoźników lotniczych 
obsługujących rezerwację i lot, w 
przypadku każdego przelotu 
zarezerwowanego przez jakąkolwiek 
osobę, niezależnie od tego, czy został on 
wprowadzony do systemów rezerwacji, 
systemów odpraw pasażerskich lub 
równorzędnych systemów zapewniających 
te same funkcje;
d) „pasażer” oznacza każdą osobę, poza 
członkami załogi, która jest przewożona, 
lub ma zostać przewieziona na pokładzie 
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samolotu za zgodą przewoźnika;
e) „systemy rezerwacji” oznaczają 
wewnętrzny system rejestracyjny, w 
którym gromadzone są dane PNR w celu 
obsługi rezerwacji;
f) „metoda dostarczania” (push method) 
oznacza metodę polegającą na 
przekazywaniu przez przewoźników 
lotniczych wymaganych danych PNR do 
baz danych organów, które zwróciły się o 
przekazanie tych danych;
g) „przestępstwa terrorystyczne” 
oznaczają przestępstwa przewidziane w 
prawie krajowym, o których mowa w art. 
1–4 decyzji ramowej Rady 
2002/475/WSISW w sprawie zwalczania 
terroryzmu;
h) „poważna przestępczość” oznacza 
przestępstwa przewidziane w prawie 
krajowym, o których mowa w art. 2 ust. 2 
decyzji ramowej 2002/584/WSiSW, jeżeli 
na mocy prawa krajowego państwa 
członkowskiego może zostać w ich 
następstwie orzeczona kara pozbawienia 
wolności lub środek zabezpieczający na 
okres, którego maksymalna długość 
wynosi co najmniej trzy lata, jednakże 
państwa członkowskie mogą wyłączyć 
lżejsze przestępstwa, w przypadku których, 
biorąc pod uwagę system wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach karnych tych 
państw, przetwarzanie danych PNR na 
mocy niniejszej dyrektywy byłoby 
niezgodne z zasadą proporcjonalności;
i) „poważna przestępczość 
transgraniczna” oznacza przestępstwa 
przewidziane w prawie krajowym, o 
których mowa w art. 2 ust. 2 decyzji 
ramowej 2002/584/WSiSW, jeżeli na mocy 
prawa krajowego państwa członkowskiego 
może zostać w ich następstwie orzeczona 
kara pozbawienia wolności lub środek 
zabezpieczający na okres, którego 
maksymalna długość wynosi co najmniej 
trzy lata; oraz:
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(i) są one popełniane w więcej niż jednym 
państwie;
(ii) są one popełniane w jednym państwie, 
lecz istotna część przygotowań do nich, 
ich planowania, kierowania nimi lub 
kontrolowania ich, odbywa się w innym 
państwie
(iii) są popełniane w jednym państwie, 
lecz uczestniczy w nich grupa przestępcza 
prowadząca działalność przestępczą w 
więcej niż jednym państwie; lub
(iv) są popełniane w jednym państwie, lecz 
wywierają istotne skutki w innym 
państwie.

Or. en

Poprawka 205
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „lot międzynarodowy” oznacza 
regularny lub nieregularny lot obsługiwany 
przez przewoźnika lotniczego, 
rozpoczynający się w państwie trzecim z 
lądowaniem zaplanowanym na terytorium 
państwa członkowskiego, albo 
rozpoczynający się w państwie 
członkowskim, ale którego ostateczny cel 
znajduje się w państwie trzecim, co 
obejmuje, w obu przypadkach, loty 
transferowe lub tranzytowe;

b) „śledzony lot międzynarodowy” oznacza 
regularny lub nieregularny lot wysokiego 
ryzyka obsługiwany przez przewoźnika 
lotniczego, rozpoczynający się w państwie 
trzecim z lądowaniem zaplanowanym na 
terytorium państwa członkowskiego, albo 
rozpoczynający się w państwie 
członkowskim, ale którego ostateczny cel 
znajduje się w państwie trzecim, z 
wyłączeniem lotów tranzytowych;

Or. en

Poprawka 206
Hubert Pirker, Frank Engel
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „lot międzynarodowy” oznacza 
regularny lub nieregularny lot obsługiwany 
przez przewoźnika lotniczego, 
rozpoczynający się w państwie trzecim z 
lądowaniem zaplanowanym na terytorium 
państwa członkowskiego, albo 
rozpoczynający się w państwie 
członkowskim, ale którego ostateczny cel 
znajduje się w państwie trzecim, co 
obejmuje, w obu przypadkach, loty 
transferowe lub tranzytowe;

b) „lot międzynarodowy” oznacza 
regularny lub nieregularny lot obsługiwany 
przez przewoźnika lotniczego, 
rozpoczynający się w państwie trzecim z 
lądowaniem zaplanowanym na terytorium 
państwa członkowskiego, albo 
rozpoczynający się w państwie 
członkowskim, ale którego ostateczny cel 
znajduje się w państwie trzecim, co 
obejmuje, w obu przypadkach, loty 
transferowe lub tranzytowe, z wyjątkiem 
lotów pogotowia lotniczego przewożącego 
pacjentów i organy;

Or. de

Poprawka 207
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „lot międzynarodowy” oznacza 
regularny lub nieregularny lot obsługiwany 
przez przewoźnika lotniczego, 
rozpoczynający się w państwie trzecim z 
lądowaniem zaplanowanym na terytorium 
państwa członkowskiego, albo 
rozpoczynający się w państwie 
członkowskim, ale którego ostateczny cel 
znajduje się w państwie trzecim, co 
obejmuje, w obu przypadkach, loty 
transferowe lub tranzytowe;

b) „lot międzynarodowy” oznacza 
regularny lub nieregularny lot obsługiwany 
przez przewoźnika lotniczego, 
rozpoczynający się w państwie trzecim z 
lądowaniem zaplanowanym na terytorium 
państwa członkowskiego, albo 
rozpoczynający się w państwie 
członkowskim, ale którego ostateczny cel 
znajduje się w państwie trzecim;

Or. en

Poprawka 208
Véronique Mathieu
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „lot międzynarodowy” oznacza 
regularny lub nieregularny lot obsługiwany 
przez przewoźnika lotniczego, 
rozpoczynający się w państwie trzecim z 
lądowaniem zaplanowanym na terytorium 
państwa członkowskiego, albo 
rozpoczynający się w państwie 
członkowskim, ale którego ostateczny cel 
znajduje się w państwie trzecim, co 
obejmuje, w obu przypadkach, loty 
transferowe lub tranzytowe;

b) „lot zewnętrzny w Unii” oznacza 
regularny lub nieregularny lot obsługiwany 
przez przewoźnika lotniczego, 
rozpoczynający się w państwie trzecim z 
lądowaniem zaplanowanym na terytorium 
państwa członkowskiego, albo 
rozpoczynający się w państwie 
członkowskim, ale którego ostateczny cel 
znajduje się w państwie trzecim, co 
obejmuje, w obu przypadkach, loty 
transferowe lub tranzytowe;

ba) „lot wewnętrzny w Unii” oznacza 
regularny lub nieregularny lot 
obsługiwany przez przewoźnika 
lotniczego, rozpoczynający się w jednym 
państwie członkowskim Unii i kończący w 
innym państwie członkowskim;

Or. fr
Uzasadnienie

Uwzględnienie lotów wewnętrznych w Unii wymaga ich zdefiniowania, aby uniknąć wszelkiej 
niejasności.

Poprawka 209
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) „lot wewnętrzny” oznacza regularny 
lub nieregularny lot obsługiwany przez 
przewoźnika lotniczego, z lądowaniem 
zaplanowanym na terytorium państwa 
członkowskiego, rozpoczynający się w 
innym państwie członkowskim, i którego 
ostateczny cel znajduje się w państwie 
członkowskim;
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Or. en

Poprawka 210
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera bb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) „śledzony lot” oznacza każdy lot 
międzynarodowy, który przez właściwe 
władze krajowe został uznany za możliwy 
do wykorzystania przez pasażerów 
uczestniczących w przestępstwach 
terrorystycznych i poważnej przestępczości 
transgranicznej; 

Or. en

Poprawka 211
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) „dane dotyczące przelotu pasażera” lub 
„dane PNR” oznaczają zbiór danych 
dotyczących podróży każdego pasażera, 
zawierający informacje niezbędne do 
przetwarzania rezerwacji i jej weryfikacji 
przez przewoźników lotniczych 
obsługujących rezerwację i lot, w 
przypadku każdego przelotu 
zarezerwowanego przez jakąkolwiek 
osobę, niezależnie od tego, czy został on 
wprowadzony do systemów rezerwacji, 
systemów odpraw pasażerskich lub 
równorzędnych systemów zapewniających 
te same funkcje;

c) „dane dotyczące przelotu pasażera” lub
„dane PNR” oznaczają zbiór danych 
dotyczących podróży każdego pasażera,
pozyskanych i przechowywanych w formie 
elektronicznej przez przewoźników 
lotniczych w ramach normalnej 
działalności, zawierający informacje 
niezbędne do przetwarzania rezerwacji i jej 
weryfikacji przez przewoźników 
lotniczych obsługujących rezerwację i lot, 
w przypadku każdego przelotu 
zarezerwowanego przez jakąkolwiek 
osobę, niezależnie od tego, czy został on 
wprowadzony do systemów rezerwacji, 
systemów odpraw pasażerskich lub 
równorzędnych systemów zapewniających 



AM\897635PL.doc 9/179 PE486.159v01-00

PL

te same funkcje;

Or. en

Poprawka 212
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) „metoda dostarczania” (push method) 
oznacza metodę polegającą na 
przekazywaniu przez przewoźników 
lotniczych wymaganych danych PNR do 
baz danych organów, które zwróciły się o 
przekazanie tych danych;

f) „metoda dostarczania” (push method) 
oznacza metodę polegającą na 
przekazywaniu przez przewoźników 
lotniczych posiadanych przez nich danych 
PNR określonych w załączniku do 
niniejszej dyrektywy do baz danych 
organów, które zwróciły się o przekazanie 
tych danych;x

Or. de

Poprawka 213
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) „metoda dostarczania” (push method) 
oznacza metodę polegającą na 
przekazywaniu przez przewoźników 
lotniczych wymaganych danych PNR do 
baz danych organów, które zwróciły się o 
przekazanie tych danych;

f) „metoda dostarczania” (push method) 
oznacza metodę polegającą na 
przekazywaniu przez przewoźników 
lotniczych zgromadzonych przez nich
danych PNR określonych w załączniku do 
baz danych organów, które zwróciły się o 
przekazanie tych danych;

Or. en

Poprawka 214
Sophia in 't Veld
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) „poważna przestępczość” oznacza 
przestępstwa przewidziane w prawie 
krajowym, o których mowa w art. 2 ust. 2 
decyzji ramowej 2002/584/WSiSW, jeżeli 
na mocy prawa krajowego państwa 
członkowskiego może zostać w ich 
następstwie orzeczona kara pozbawienia 
wolności lub środek zabezpieczający na 
okres, którego maksymalna długość 
wynosi co najmniej trzy lata, jednakże 
państwa członkowskie mogą wyłączyć 
lżejsze przestępstwa, w przypadku których, 
biorąc pod uwagę system wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach karnych tych 
państw, przetwarzanie danych PNR na 
mocy niniejszej dyrektywy byłoby 
niezgodne z zasadą proporcjonalności;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Dane PNR powinny być przetwarzane wyłącznie w celu zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości transgranicznej, ich wykrywania, prowadzenia 
dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania. Dane PNR nie mogą być wykorzystywane do innych 
celów.

Poprawka 215
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) „poważna przestępczość” oznacza 
przestępstwa przewidziane w prawie 
krajowym, o których mowa w art. 2 ust. 2 
decyzji ramowej 2002/584/WSiSW, jeżeli 
na mocy prawa krajowego państwa 
członkowskiego może zostać w ich 

skreślona
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następstwie orzeczona kara pozbawienia 
wolności lub środek zabezpieczający na 
okres, którego maksymalna długość 
wynosi co najmniej trzy lata, jednakże 
państwa członkowskie mogą wyłączyć 
lżejsze przestępstwa, w przypadku których, 
biorąc pod uwagę system wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach karnych tych 
państw, przetwarzanie danych PNR na 
mocy niniejszej dyrektywy byłoby 
niezgodne z zasadą proporcjonalności;

Or. en

Poprawka 216
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) „poważna przestępczość” oznacza 
przestępstwa przewidziane w prawie 
krajowym, o których mowa w art. 2 ust. 2 
decyzji ramowej 2002/584/WSiSW, jeżeli 
na mocy prawa krajowego państwa 
członkowskiego może zostać w ich 
następstwie orzeczona kara pozbawienia 
wolności lub środek zabezpieczający na 
okres, którego maksymalna długość 
wynosi co najmniej trzy lata, jednakże 
państwa członkowskie mogą wyłączyć 
lżejsze przestępstwa, w przypadku których, 
biorąc pod uwagę system wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach karnych tych 
państw, przetwarzanie danych PNR na 
mocy niniejszej dyrektywy byłoby 
niezgodne z zasadą proporcjonalności;

skreślona

Or. en

Poprawka 217
Martin Ehrenhauser
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) „poważna przestępczość” oznacza 
przestępstwa przewidziane w prawie 
krajowym, o których mowa w art. 2 ust. 2 
decyzji ramowej 2002/584/WSiSW, jeżeli 
na mocy prawa krajowego państwa 
członkowskiego może zostać w ich 
następstwie orzeczona kara pozbawienia 
wolności lub środek zabezpieczający na 
okres, którego maksymalna długość 
wynosi co najmniej trzy lata, jednakże 
państwa członkowskie mogą wyłączyć 
lżejsze przestępstwa, w przypadku których, 
biorąc pod uwagę system wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach karnych tych 
państw, przetwarzanie danych PNR na 
mocy niniejszej dyrektywy byłoby 
niezgodne z zasadą proporcjonalności;

skreślona

Or. en

Poprawka 218
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) „poważna przestępczość” oznacza 
przestępstwa przewidziane w prawie 
krajowym, o których mowa w art. 2 ust. 2 
decyzji ramowej 2002/584/WSiSW, jeżeli 
na mocy prawa krajowego państwa 
członkowskiego może zostać w ich 
następstwie orzeczona kara pozbawienia 
wolności lub środek zabezpieczający na 
okres, którego maksymalna długość 
wynosi co najmniej trzy lata, jednakże 
państwa członkowskie mogą wyłączyć 
lżejsze przestępstwa, w przypadku których, 

skreślona
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biorąc pod uwagę system wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach karnych tych 
państw, przetwarzanie danych PNR na 
mocy niniejszej dyrektywy byłoby 
niezgodne z zasadą proporcjonalności;

Or. en

Poprawka 219
Frank Engel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) „poważna przestępczość” oznacza 
przestępstwa przewidziane w prawie 
krajowym, o których mowa w art. 2 ust. 2 
decyzji ramowej 2002/584/WSiSW, jeżeli 
na mocy prawa krajowego państwa 
członkowskiego może zostać w ich 
następstwie orzeczona kara pozbawienia 
wolności lub środek zabezpieczający na 
okres, którego maksymalna długość 
wynosi co najmniej trzy lata, jednakże 
państwa członkowskie mogą wyłączyć 
lżejsze przestępstwa, w przypadku których, 
biorąc pod uwagę system wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach karnych tych 
państw, przetwarzanie danych PNR na 
mocy niniejszej dyrektywy byłoby 
niezgodne z zasadą proporcjonalności;

h) „poważna przestępczość” oznacza 
przestępstwa przewidziane w prawie 
krajowym, o których mowa w art. 2 ust. 2 
decyzji ramowej 2002/584/WSiSW, jeżeli 
na mocy prawa krajowego państwa 
członkowskiego może zostać w ich 
następstwie orzeczona kara pozbawienia 
wolności lub środek zabezpieczający na 
okres, którego minimalna długość wynosi 
co najmniej pięć lat;

Or. en

Poprawka 220
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera h)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) „poważna przestępczość” oznacza 
przestępstwa przewidziane w prawie 
krajowym, o których mowa w art. 2 ust. 2 
decyzji ramowej 2002/584/WSiSW, jeżeli 
na mocy prawa krajowego państwa 
członkowskiego może zostać w ich 
następstwie orzeczona kara pozbawienia 
wolności lub środek zabezpieczający na 
okres, którego maksymalna długość 
wynosi co najmniej trzy lata, jednakże 
państwa członkowskie mogą wyłączyć
lżejsze przestępstwa, w przypadku których, 
biorąc pod uwagę system wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach karnych tych 
państw, przetwarzanie danych PNR na 
mocy niniejszej dyrektywy byłoby 
niezgodne z zasadą proporcjonalności;

h) „poważna przestępczość” oznacza 
przestępstwa przewidziane w prawie 
krajowym, o których mowa w art. 2 ust. 2 
decyzji ramowej 2002/584/WSiSW, jeżeli 
na mocy prawa krajowego państwa 
członkowskiego może zostać w ich 
następstwie orzeczona kara pozbawienia 
wolności lub środek zabezpieczający na 
okres, którego maksymalna długość 
wynosi co najmniej trzy lata, jednakże 
państwa członkowskie wyłączają lżejsze 
przestępstwa, w przypadku których, biorąc 
pod uwagę system wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach karnych tych 
państw, przetwarzanie danych PNR na 
mocy niniejszej dyrektywy byłoby 
niezgodne z zasadami proporcjonalności i 
konieczności;

Or. en

Poprawka 221
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) „poważna przestępczość” oznacza 
przestępstwa przewidziane w prawie 
krajowym, o których mowa w art. 2 ust. 2 
decyzji ramowej 2002/584/WSiSW, jeżeli 
na mocy prawa krajowego państwa 
członkowskiego może zostać w ich 
następstwie orzeczona kara pozbawienia 
wolności lub środek zabezpieczający na 
okres, którego maksymalna długość 
wynosi co najmniej trzy lata, jednakże 
państwa członkowskie mogą wyłączyć
lżejsze przestępstwa, w przypadku których, 
biorąc pod uwagę system wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach karnych tych 

h) „poważna przestępczość” oznacza 
przestępstwa przewidziane w prawie 
krajowym, o których mowa w art. 2 ust. 2 
decyzji ramowej 2002/584/WSiSW, jeżeli 
na mocy prawa krajowego państwa 
członkowskiego może zostać w ich 
następstwie orzeczona kara pozbawienia 
wolności lub środek zabezpieczający na 
okres, którego maksymalna długość 
wynosi co najmniej trzy lata, jednakże 
lżejsze przestępstwa, w przypadku których, 
biorąc pod uwagę system wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach karnych tych 
państw, przetwarzanie danych PNR na 
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państw, przetwarzanie danych PNR na 
mocy niniejszej dyrektywy byłoby 
niezgodne z zasadą proporcjonalności;

mocy niniejszej dyrektywy byłoby 
niezgodne z zasadą proporcjonalności, 
mogą zostać wyłączone;

Or. de

Poprawka 222
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera i) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) „poważna przestępczość 
transgraniczna” oznacza przestępstwa 
przewidziane w prawie krajowym, o 
których mowa w art. 2 ust. 2 decyzji 
ramowej 2002/584/WSiSW, jeżeli na mocy 
prawa krajowego państwa członkowskiego 
może zostać w ich następstwie orzeczona 
kara pozbawienia wolności lub środek 
zabezpieczający na okres, którego 
maksymalna długość wynosi co najmniej 
trzy lata; oraz:

skreślona

(i)są one popełniane w więcej niż jednym 
państwie;
(ii)są one popełniane w jednym państwie, 
lecz istotna część przygotowań do nich, 
ich planowania, kierowania nimi lub 
kontrolowania ich, odbywa się w innym 
państwie
(iii)są popełniane w jednym państwie, lecz 
uczestniczy w nich grupa przestępcza 
prowadząca działalność przestępczą w 
więcej niż jednym państwie; lub
(iv)są popełniane w jednym państwie, lecz 
wywierają istotne skutki w innym 
państwie.

Or. en

Poprawka 223
Frank Engel
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera i) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) „poważna przestępczość transgraniczna” 
oznacza przestępstwa przewidziane w 
prawie krajowym, o których mowa w art. 2 
ust. 2 decyzji ramowej 2002/584/WSiSW, 
jeżeli na mocy prawa krajowego państwa 
członkowskiego może zostać w ich 
następstwie orzeczona kara pozbawienia 
wolności lub środek zabezpieczający na 
okres, którego maksymalna długość 
wynosi co najmniej trzy lata; oraz:

i) „poważna przestępczość transgraniczna” 
oznacza przestępstwa przewidziane w 
prawie krajowym, o których mowa w art. 2 
ust. 2 decyzji ramowej 2002/584/WSiSW, 
jeżeli na mocy prawa krajowego państwa 
członkowskiego może zostać w ich 
następstwie orzeczona kara pozbawienia 
wolności lub środek zabezpieczający na 
okres, którego maksymalna długość 
wynosi co najmniej pięć lat; oraz:

Or. en

Poprawka 224
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera i) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) „poważna przestępczość transgraniczna” 
oznacza przestępstwa przewidziane w 
prawie krajowym, o których mowa w art. 2 
ust. 2 decyzji ramowej 2002/584/WSiSW, 
jeżeli na mocy prawa krajowego państwa 
członkowskiego może zostać w ich 
następstwie orzeczona kara pozbawienia 
wolności lub środek zabezpieczający na 
okres, którego maksymalna długość 
wynosi co najmniej trzy lata; oraz:

i) „poważna przestępczość transgraniczna” 
oznacza następujące przestępstwa 
przewidziane w prawie krajowym, o 
których mowa w art. 2 ust. 2 decyzji 
ramowej 2002/584/WSiSW: handel 
ludźmi, nielegalny handel substancjami 
odurzającymi oraz nielegalny handel 
bronią, amunicją i substancjami 
wybuchowymi, jeżeli na mocy prawa 
krajowego państwa członkowskiego może 
zostać w ich następstwie orzeczona kara 
pozbawienia wolności lub środek 
zabezpieczający na okres, którego 
maksymalna długość wynosi co najmniej 
trzy lata; oraz:

Or. en
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Poprawka 225
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera i) - wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) „poważna przestępczość transgraniczna” 
oznacza przestępstwa przewidziane w 
prawie krajowym, o których mowa w art. 2 
ust. 2 decyzji ramowej 2002/584/WSiSW, 
jeżeli na mocy prawa krajowego państwa 
członkowskiego może zostać w ich 
następstwie orzeczona kara pozbawienia 
wolności lub środek zabezpieczający na 
okres, którego maksymalna długość 
wynosi co najmniej trzy lata; oraz:

i) „poważna przestępczość transgraniczna” 
oznacza przestępstwa przewidziane w 
prawie krajowym, o których mowa w art. 2 
ust. 2 decyzji ramowej 2002/584/WSiSW, 
jeżeli zwykle może zostać w ich 
następstwie orzeczona kara dłuższego 
pozbawienia wolności lub dotkliwy środek 
zabezpieczający; oraz:

Or. de

Poprawka 226
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera i) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) „poważna przestępczość transgraniczna” 
oznacza przestępstwa przewidziane w 
prawie krajowym, o których mowa w art. 2 
ust. 2 decyzji ramowej 2002/584/WSiSW, 
jeżeli na mocy prawa krajowego państwa 
członkowskiego może zostać w ich 
następstwie orzeczona kara pozbawienia 
wolności lub środek zabezpieczający na 
okres, którego maksymalna długość 
wynosi co najmniej trzy lata; oraz:

i) „poważna przestępczość transgraniczna” 
oznacza przestępstwa przewidziane w 
prawie krajowym, o których mowa w art. 2 
ust. 2 decyzji ramowej 2002/584/WSiSW, 
które zawierają istotny element 
transgraniczny i na mocy prawa 
krajowego państwa członkowskiego może 
zostać w ich następstwie orzeczona kara 
pozbawienia wolności lub środek 
zabezpieczający na okres, którego 
maksymalna długość wynosi co najmniej 
trzy lata; oraz:

Or. en
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Poprawka 227
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera i) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) „poważna przestępczość transgraniczna” 
oznacza przestępstwa przewidziane w 
prawie krajowym, o których mowa w art. 2 
ust. 2 decyzji ramowej 2002/584/WSiSW, 
jeżeli na mocy prawa krajowego państwa 
członkowskiego może zostać w ich 
następstwie orzeczona kara pozbawienia 
wolności lub środek zabezpieczający na 
okres, którego maksymalna długość 
wynosi co najmniej trzy lata; oraz:

i) „poważna przestępczość transgraniczna” 
oznacza przestępstwa przewidziane w 
prawie krajowym, o których mowa w art. 2 
ust. 2 decyzji ramowej 2002/584/WSiSW, 
jeżeli na mocy prawa krajowego państwa 
członkowskiego może zostać w ich 
następstwie orzeczona kara pozbawienia 
wolności lub środek zabezpieczający na 
okres, którego maksymalna długość 
wynosi co najmniej pięć lat, jednakże 
państwa członkowskie mogą wyłączyć 
lżejsze przestępstwa, w przypadku których, 
biorąc pod uwagę system wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach karnych tych 
państw, przetwarzanie danych PNR na 
mocy niniejszej dyrektywy byłoby 
niezgodne z zasadą proporcjonalności; 
oraz:

Or. en

Poprawka 228
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera ia) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) „dane wrażliwe” oznaczają dane 
osobowe ujawniające płeć, pochodzenie 
rasowe, kolor skóry, pochodzenie etniczne 
lub społeczne osoby, jej cechy genetyczne, 
język, wierzenia religijne lub filozoficzne, 
poglądy polityczne, przynależność do 
związków zawodowych, przynależność do 
mniejszości narodowej, zdrowie lub 
orientację seksualną, zgodnie z art. 21 
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Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej, oraz inne dane uznane za 
wrażliwe na mocy prawa krajowego.

Or. en

Poprawka 229
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera ia) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) „anonimizacja” w rozumieniu 
dyrektywy może zostać zdefiniowana jako 
nieodwracalne przetworzenie danych 
osobowych, zgodnie z dyrektywą 
1995/46/WE, przeprowadzone przez 
administratora danych lub dowolną inną 
osobę w taki sposób, by danych nie można 
było powiązać z jednym podmiotem 
danych lub ich małą grupą, 
uwzględniając wszelkie sposoby, które 
mogą rozsądnie zostać wykorzystane przez 
administratora danych lub każdą inną 
osobę w celu zidentyfikowania danej 
osoby; w szczególności za pomocą numeru 
identyfikacyjnego, danych dotyczących 
lokalizacji, identyfikatora internetowego 
lub co najmniej jednego czynnika 
charakterystycznego dla fizycznej, 
psychologicznej, genetycznej, mentalnej, 
ekonomicznej, kulturowej lub społecznej 
tożsamości danej osoby;

Or. en

Poprawka 230
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera ia) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) „profilowanie” oznacza proces 
odkrywania wzorów na podstawie zbioru 
danych za pomocą środków 
automatycznych lub półautomatycznych, 
aby wykryć anomalie w tym zbiorze;

Or. en

Poprawka 231
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3 skreślony
Jednostka do spraw informacji o 

pasażerach
1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
lub wyznacza organ odpowiedzialny za 
zapobieganie przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości, 
ich wykrywanie, prowadzenie dochodzeń 
w ich sprawie lub ich ściganie, albo dział 
takiego organu, do pełnienia roli 
„jednostki do spraw informacji o 
pasażerach”, odpowiedzialnej za 
gromadzenia danych PNR od 
przewoźników, przechowywanie ich, 
analizowanie i przekazywanie wyników 
analizy właściwym organom, o których 
mowa w art. 5. Pracownicy jednostek 
mogą być oddelegowani z właściwych 
organów publicznych.
2. Dwa państwa członkowskie lub większa 
ich liczba mogą ustanowić lub wyznaczyć 
ten sam organ jako swoją jednostkę do 
spraw informacji o pasażerach. Taka 
jednostka do spraw informacji o 
pasażerach ustanawiana jest w jednym z 
uczestniczących państw członkowskich i 



AM\897635PL.doc 21/179 PE486.159v01-00

PL

uznawana jest za krajową jednostkę do 
spraw informacji o pasażerach wszystkich 
takich uczestniczących państw 
członkowskich. Uczestniczące państwa 
członkowskie uzgadniają szczegółowe 
reguły funkcjonowania jednostki do 
spraw informacji o pasażerach oraz 
przestrzegają wymogów ustanowionych w 
niniejszej dyrektywie.
3. Każde państwo członkowskie 
zawiadamia o tym Komisję w ciągu 
jednego miesiąca od ustanowienia 
jednostki do spraw informacji o 
pasażerach oraz może w każdym 
momencie zaktualizować swoje 
oświadczenie. Komisja publikuje te 
informacje, w tym wszelkie aktualizacje, w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 232
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
lub wyznacza organ odpowiedzialny za 
zapobieganie przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, ich wykrywanie, 
prowadzenie dochodzeń w ich sprawie lub 
ich ściganie, albo dział takiego organu, do 
pełnienia roli „jednostki do spraw 
informacji o pasażerach”, odpowiedzialnej 
za gromadzenia danych PNR od 
przewoźników, przechowywanie ich, 
analizowanie i przekazywanie wyników 
analizy właściwym organom, o których 
mowa w art. 5. Pracownicy jednostek 
mogą być oddelegowani z właściwych 
organów publicznych.

1. Powołuje się europejski organ 
odpowiedzialny za zapobieganie 
przestępstwom terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, ich wykrywanie, 
prowadzenie dochodzeń w ich sprawie lub 
ich ściganie, do pełnienia roli „jednostki do 
spraw informacji o pasażerach”, 
odpowiedzialnej za gromadzenia danych 
PNR od przewoźników, przechowywanie 
ich, analizowanie i przekazywanie 
wyników analizy właściwym organom, o 
których mowa w art. 5.
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Or. de
Uzasadnienie

Organowi nie są przekazywane żadne samodzielne uprawnienia władcze niezależne od 
działań dochodzeniowych krajowych służb policyjnych. Należą one w pełnym zakresie do 
kompetencji państw członkowskich.

Poprawka 233
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
lub wyznacza organ odpowiedzialny za 
zapobieganie przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości, 
ich wykrywanie, prowadzenie dochodzeń 
w ich sprawie lub ich ściganie, albo dział 
takiego organu, do pełnienia roli „jednostki 
do spraw informacji o pasażerach”, 
odpowiedzialnej za gromadzenia danych 
PNR od przewoźników, przechowywanie 
ich, analizowanie i przekazywanie 
wyników analizy właściwym organom, o 
których mowa w art. 5. Pracownicy 
jednostek mogą być oddelegowani z 
właściwych organów publicznych.

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
lub wyznacza organ odpowiedzialny za 
zapobieganie przestępstwom 
terrorystycznym, ich wykrywanie, 
prowadzenie dochodzeń w ich sprawie lub 
ich ściganie, albo dział takiego organu, do 
pełnienia roli „jednostki do spraw 
informacji o pasażerach”, odpowiedzialnej 
za gromadzenia danych PNR od 
przewoźników, przechowywanie ich, 
analizowanie i przekazywanie wyników 
analizy właściwym organom, o których 
mowa w art. 5. Pracownicy jednostek 
mogą być oddelegowani z właściwych 
organów publicznych.

Or. en

Poprawka 234
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
lub wyznacza organ odpowiedzialny za 
zapobieganie przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej 

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
lub wyznacza organ odpowiedzialny za 
zapobieganie przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości 
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przestępczości, ich wykrywanie, 
prowadzenie dochodzeń w ich sprawie lub 
ich ściganie, albo dział takiego organu, do 
pełnienia roli „jednostki do spraw 
informacji o pasażerach”, odpowiedzialnej 
za gromadzenia danych PNR od 
przewoźników, przechowywanie ich, 
analizowanie i przekazywanie wyników 
analizy właściwym organom, o których 
mowa w art. 5. Pracownicy jednostek 
mogą być oddelegowani z właściwych 
organów publicznych.

transgranicznej, ich wykrywanie, 
prowadzenie dochodzeń w ich sprawie lub 
ich ściganie, albo dział takiego organu, do 
pełnienia roli „jednostki do spraw 
informacji o pasażerach”, odpowiedzialnej 
za gromadzenia danych PNR od 
przewoźników, przechowywanie ich, 
analizowanie i przekazywanie wyników 
analizy właściwym organom, o których 
mowa w art. 5. Pracownicy jednostek 
mogą być oddelegowani z właściwych 
organów publicznych.

Or. en

Poprawka 235
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pracownicy włączani do jednostek do 
spraw informacji o pasażerach podlegają 
weryfikacji w celu uzyskania 
maksymalnej gwarancji kompetencji i 
integralności przetwarzania danych PNR, 
zgromadzonych zgodnie z niniejszą 
dyrektywą, i mogą podlegać karom, o 
których mowa w art. 10a.

Or. en

Poprawka 236
Frank Engel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dwa państwa członkowskie lub większa 
ich liczba mogą ustanowić lub wyznaczyć 

2. Dwa państwa członkowskie lub większa 
ich liczba mogą ustanowić lub wyznaczyć 
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ten sam organ jako swoją jednostkę do 
spraw informacji o pasażerach. Taka 
jednostka do spraw informacji o 
pasażerach ustanawiana jest w jednym z
uczestniczących państw członkowskich i
uznawana jest za krajową jednostkę do 
spraw informacji o pasażerach wszystkich 
takich uczestniczących państw 
członkowskich. Uczestniczące państwa 
członkowskie uzgadniają szczegółowe 
reguły funkcjonowania jednostki do spraw 
informacji o pasażerach oraz przestrzegają 
wymogów ustanowionych w niniejszej 
dyrektywie.

ten sam organ, na przykład Europol, jako 
swoją jednostkę do spraw informacji o 
pasażerach. Taka jednostka do spraw 
informacji o pasażerach ustanawiana jest w 
jednym z uczestniczących państw 
członkowskich lub w Europolu i uznawana 
jest za krajową jednostkę do spraw 
informacji o pasażerach wszystkich takich 
uczestniczących państw członkowskich. 
Uczestniczące państwa członkowskie 
uzgadniają szczegółowe reguły 
funkcjonowania jednostki do spraw 
informacji o pasażerach oraz przestrzegają 
wymogów ustanowionych w niniejszej 
dyrektywie.

Or. en

Poprawka 237
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dwa państwa członkowskie lub większa 
ich liczba mogą ustanowić lub wyznaczyć 
ten sam organ jako swoją jednostkę do 
spraw informacji o pasażerach. Taka 
jednostka do spraw informacji o 
pasażerach ustanawiana jest w jednym z 
uczestniczących państw członkowskich i 
uznawana jest za krajową jednostkę do 
spraw informacji o pasażerach wszystkich 
takich uczestniczących państw 
członkowskich. Uczestniczące państwa
członkowskie uzgadniają szczegółowe 
reguły funkcjonowania jednostki do spraw 
informacji o pasażerach oraz przestrzegają 
wymogów ustanowionych w niniejszej 
dyrektywie.

2. Jednostka do spraw informacji o 
pasażerach ma swoją siedzibę na 
terytorium jednego z państw 
członkowskich Unii Europejskiej. 
Państwa członkowskie uzgadniają 
szczegółowe reguły funkcjonowania 
jednostki do spraw informacji o pasażerach 
oraz przestrzegają wymogów 
ustanowionych w niniejszej dyrektywie.

Or. de
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Poprawka 238
Hubert Pirker

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dwa państwa członkowskie lub większa 
ich liczba mogą ustanowić lub wyznaczyć 
ten sam organ jako swoją jednostkę do 
spraw informacji o pasażerach. Taka 
jednostka do spraw informacji o 
pasażerach ustanawiana jest w jednym z 
uczestniczących państw członkowskich i 
uznawana jest za krajową jednostkę do 
spraw informacji o pasażerach wszystkich 
takich uczestniczących państw 
członkowskich. Uczestniczące państwa 
członkowskie uzgadniają szczegółowe 
reguły funkcjonowania jednostki do spraw 
informacji o pasażerach oraz przestrzegają 
wymogów ustanowionych w niniejszej 
dyrektywie.

2. Dwa państwa członkowskie lub większa 
ich liczba mogą jako swoją jednostkę do 
spraw informacji o pasażerach ustanowić 
lub wskazać instytucję, taką jak na 
przykład Europol. Taka jednostka do 
spraw informacji o pasażerach ustanawiana 
jest w jednym z uczestniczących państw 
członkowskich lub w siedzibie instytucji 
nadrzędnej, na przykład Europolu, i
uznawana jest za krajową jednostkę do 
spraw informacji o pasażerach wszystkich 
takich uczestniczących państw 
członkowskich. Uczestniczące państwa 
członkowskie uzgadniają szczegółowe 
reguły funkcjonowania jednostki do spraw 
informacji o pasażerach oraz przestrzegają 
wymogów ustanowionych w niniejszej 
dyrektywie.

Or. de

Poprawka 239
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Ustanawia się zarząd w celu 
nadzorowania działalności jednostki do 
spraw informacji o pasażerach. W skład 
zarządu wchodzi po jednym 
przedstawicielu organów właściwych na 
szczeblu krajowym, Europolu, 
Europejskiego Inspektora Ochrony 
Danych i Komisji Europejskiej. Zarząd
przyjmuje swój regulamin oraz wybiera 
spośród swoich członków 
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przewodniczącego i jego zastępcę.
Or. de

Uzasadnienie
Zadaniem zarządu jest regulowanie ważnych zagadnień wykraczających poza bieżącą 
działalność. Dyrektor jest odpowiedzialny za wykonanie zadań związanych z bieżącym 
zarządzaniem, zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz opracowywaniem i wykonywaniem 
decyzji podejmowanych przez zarząd.

Poprawka 240
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każde państwo członkowskie 
zawiadamia o tym Komisję w ciągu 
jednego miesiąca od ustanowienia 
jednostki do spraw informacji o 
pasażerach oraz może w każdym 
momencie zaktualizować swoje 
oświadczenie. Komisja publikuje te 
informacje, w tym wszelkie aktualizacje, w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

skreślony

Or. de

Poprawka 241
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Każda jednostka do spraw informacji 
o pasażerach wyznacza inspektora 
ochrony danych.

Or. en
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Poprawka 242
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Przechowywanie, przetwarzanie i 
analiza danych PNR dotyczących 
pasażerów lotów międzynarodowych 
odbywa się wyłącznie na terytorium Unii. 
Z tego względu prawem właściwym do 
tych procedur są przepisy Unii 
Europejskiej dotyczące ochrony danych 
osobowych.

Or. en

Poprawka 243
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Państwa członkowskie zapewniają 
stosowanie odstraszających, skutecznych i 
proporcjonalnych kar, w tym sankcji na 
mocy prawa karnego, wobec osób 
pracujących w jednostkach do spraw 
informacji o pasażerach i 
odpowiedzialnych za niewłaściwe 
wykorzystywanie lub nadużycia danych 
PNR lub inne naruszenia przepisów 
krajowych przyjętych na podstawie 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 244
Martin Ehrenhauser
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Przechowywanie, przetwarzanie i analiza 
danych PNR dotyczących pasażerów lotów 
międzynarodowych odbywa się wyłącznie 
na terytorium Unii. Z tego względu 
prawodawstwem właściwym do tych 
procedur są przepisy Unii Europejskiej 
dotyczące ochrony danych osobowych.

Or. en

Poprawka 245
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4 skreślony
Przetwarzanie danych PNR

1. Dane PNR przetworzone przez 
przewoźników lotniczych na mocy art. 6 w 
odniesieniu do lotów międzynarodowych z 
lądowaniem lub miejscem odlotu na 
terytorium państwa członkowskiego są 
gromadzone przez jednostkę do spraw 
informacji o pasażerach właściwego 
państwa członkowskiego. Jeżeli dane PNR 
przekazane przez przewoźnika lotniczego 
zawierają informacje, które nie zostały 
wyszczególnione w załączniku, jednostka 
do spraw informacji o pasażerach usuwa 
takie dane niezwłocznie po ich 
otrzymaniu.
2. Jednostka do spraw informacji o 
pasażerach przetwarza dane PNR 
wyłącznie w następujących celach:
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a) przeprowadzenie oceny pasażerów 
przed ich planowym przylotem lub 
odlotem z państwa członkowskiego w celu 
identyfikacji osób, które mogą być 
zamieszane w przestępstwo terrorystyczne 
lub poważne przestępstwo transgraniczne, 
i które wymagają dalszej analizy przez 
właściwe organy, o których mowa w art. 5. 
Przeprowadzając taką ocenę jednostka do 
spraw informacji o pasażerach może 
przetwarzać dane PNR na podstawie 
wcześniej ustalonych kryteriów. Państwa 
członkowskie zapewniają, by wszystkie 
przypadki skojarzenia danych wynikające 
z takiego automatycznego przetwarzania 
były indywidualnie analizowane w sposób 
niezautomatyzowany w celu sprawdzenia, 
czy właściwy organ, o którym mowa w art. 
5, powinien podjąć działania;
b) przeprowadzenie oceny pasażerów 
przed ich planowanym przylotem lub 
odlotem z państwa członkowskiego w celu 
identyfikacji osób, które mogą być 
zamieszane w przestępstwo terrorystyczne 
lub poważne przestępstwo, i które 
wymagają dalszej analizy przez właściwe 
organy, o których mowa w art. 5. 
Przeprowadzając taką ocenę jednostka do 
spraw informacji o pasażerach może 
porównywać dane PNR z innymi 
właściwymi bazami danych, w tym bazami 
międzynarodowymi lub krajowymi, lub 
krajowymi odpowiednikami baz unijnych, 
jeżeli bazy te zostały ustanowione na 
podstawie prawa unijnego i zawierają 
informacje o osobach lub przedmiotach 
poszukiwanych, lub których dotyczą 
wpisy, zgodnie z przepisami unijnymi, 
międzynarodowymi i krajowymi mającymi 
zastosowanie do takich akt. Państwa 
członkowskie zapewniają, by wszystkie 
przypadki skojarzenia danych wynikające 
z takiego automatycznego przetwarzania 
były indywidualnie analizowane w sposób 
niezautomatyzowany w celu sprawdzenia, 
czy właściwy organ, o którym mowa w art. 
5, powinien podjąć działania;
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c) odpowiadanie, na podstawie oceny 
każdego indywidualnego przypadku, na 
należycie uzasadnione wnioski 
właściwych organów o dostarczenie 
danych PNR i przetwarzanie ich w 
określonych przypadkach do celów 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości, 
ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń 
w ich sprawie i ich ścigania, oraz 
przekazywanie właściwym organom 
wyników takiego przetwarzania; oraz
d) analizowanie danych PNR do celów 
aktualizacji lub tworzenia nowych 
kryteriów dokonywania ocen 
umożliwiających identyfikację osób, które 
mogą być zamieszane w przestępstwo 
terrorystyczne lub poważne przestępstwo 
transgraniczne, na mocy lit. a).
3. Oceny pasażerów przed ich planowym 
przylotem lub odlotem z państwa 
członkowskiego, o której mowa w ust. 2 
lit. a), dokonuje się w sposób 
niedyskryminacyjny na podstawie 
kryteriów oceny ustanowionych przez jego 
jednostkę do spraw informacji o 
pasażerach. Państwa członkowskie 
zapewniają, by kryteria oceny były 
ustanawiane przez jednostkę do spraw 
informacji o pasażerach, we współpracy z 
właściwymi organami, o których mowa w 
art. 5. Kryteria oceny nie mogą w żadnych 
okolicznościach opierać się na 
pochodzeniu rasowym lub etnicznym 
osób, ich wierzeniach religijnych lub 
filozoficznych, poglądach politycznych, 
przynależności do związków zawodowych 
albo zdrowiu lub życiu seksualnym.
4. Jednostka do spraw informacji o 
pasażerach przekazuje dane PNR lub 
wyniki przetwarzania danych PNR osób 
zidentyfikowanych zgodnie z ust. 2 lit. a) i 
b) do dalszej analizy odpowiednim 
właściwym organom danego państwa 
członkowskiego. Przekazywanie to odbywa 
się na zasadzie indywidualnej oceny 
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danego przypadku.

Or. en

Poprawka 246
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dane PNR przetworzone przez 
przewoźników lotniczych na mocy art. 6 w 
odniesieniu do lotów międzynarodowych z 
lądowaniem lub miejscem odlotu na 
terytorium państwa członkowskiego są 
gromadzone przez jednostkę do spraw 
informacji o pasażerach właściwego 
państwa członkowskiego. Jeżeli dane PNR 
przekazane przez przewoźnika lotniczego 
zawierają informacje, które nie zostały 
wyszczególnione w załączniku, jednostka 
do spraw informacji o pasażerach usuwa 
takie dane niezwłocznie po ich otrzymaniu.

1. Dane PNR przetworzone przez 
przewoźników lotniczych na mocy art. 6 w 
odniesieniu do śledzonych lotów 
międzynarodowych z lądowaniem lub 
miejscem odlotu na terytorium państwa 
członkowskiego są gromadzone przez 
jednostkę do spraw informacji o 
pasażerach właściwego państwa 
członkowskiego. Jeżeli dane PNR 
przekazane przez przewoźnika lotniczego 
zawierają informacje, które nie zostały 
wyszczególnione w załączniku, jednostka 
do spraw informacji o pasażerach usuwa 
takie dane niezwłocznie i trwale po ich 
otrzymaniu.

Or. en

Poprawka 247
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dane PNR przetworzone przez 
przewoźników lotniczych na mocy art. 6 w 
odniesieniu do lotów międzynarodowych z 
lądowaniem lub miejscem odlotu na 
terytorium państwa członkowskiego są 
gromadzone przez jednostkę do spraw 

1. Dane PNR przetworzone przez 
przewoźników lotniczych na mocy art. 6 w 
odniesieniu do lotów międzynarodowych z 
lądowaniem lub miejscem odlotu na 
terytorium państwa członkowskiego są 
gromadzone przez jednostkę do spraw 
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informacji o pasażerach właściwego 
państwa członkowskiego. Jeżeli dane PNR 
przekazane przez przewoźnika lotniczego 
zawierają informacje, które nie zostały 
wyszczególnione w załączniku, jednostka 
do spraw informacji o pasażerach usuwa 
takie dane niezwłocznie po ich otrzymaniu.

informacji o pasażerach. Jeżeli dane PNR 
przekazane przez przewoźnika lotniczego 
zawierają informacje, które nie zostały 
wyszczególnione w załączniku, jednostka 
do spraw informacji o pasażerach usuwa 
takie dane niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Or. de

Poprawka 248
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dane PNR przetworzone przez 
przewoźników lotniczych na mocy art. 6 w 
odniesieniu do lotów międzynarodowych z 
lądowaniem lub miejscem odlotu na 
terytorium państwa członkowskiego są 
gromadzone przez jednostkę do spraw 
informacji o pasażerach właściwego 
państwa członkowskiego. Jeżeli dane PNR 
przekazane przez przewoźnika lotniczego 
zawierają informacje, które nie zostały 
wyszczególnione w załączniku, jednostka 
do spraw informacji o pasażerach usuwa 
takie dane niezwłocznie po ich otrzymaniu.

1. Dane PNR przetworzone przez 
przewoźników lotniczych na mocy art. 6 w 
odniesieniu do lotów międzynarodowych z 
lądowaniem lub miejscem odlotu na 
terytorium państwa członkowskiego są 
gromadzone przez jednostkę do spraw 
informacji o pasażerach właściwego 
państwa członkowskiego z zapewnieniem 
ich optymalnego bezpieczeństwa. Jeżeli 
dane PNR przekazane przez przewoźnika 
lotniczego zawierają informacje, które nie 
zostały wyszczególnione w załączniku, 
jednostka do spraw informacji o 
pasażerach usuwa takie dane niezwłocznie 
po ich otrzymaniu.

Or. ro

Poprawka 249
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dane PNR przetworzone przez 
przewoźników lotniczych na mocy art. 6 w 
odniesieniu do lotów międzynarodowych z 

1. Dane PNR przetworzone przez 
przewoźników lotniczych na mocy art. 6 w 
odniesieniu do lotów międzynarodowych z 
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lądowaniem lub miejscem odlotu na 
terytorium państwa członkowskiego są 
gromadzone przez jednostkę do spraw 
informacji o pasażerach właściwego 
państwa członkowskiego. Jeżeli dane PNR 
przekazane przez przewoźnika lotniczego 
zawierają informacje, które nie zostały 
wyszczególnione w załączniku, jednostka 
do spraw informacji o pasażerach usuwa 
takie dane niezwłocznie po ich otrzymaniu.

lądowaniem lub miejscem odlotu na 
terytorium państwa członkowskiego są 
gromadzone przez jednostkę do spraw 
informacji o pasażerach właściwego 
państwa członkowskiego. Wszyscy 
przewoźnicy powstrzymują się od 
przekazywania danych wrażliwych. Jeżeli 
dane PNR przekazane przez przewoźnika 
lotniczego zawierają informacje, które nie 
zostały wyszczególnione w załączniku, 
jednostka do spraw informacji o 
pasażerach usuwa takie dane niezwłocznie 
po ich otrzymaniu.

Or. en

Poprawka 250
Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dane PNR przetworzone przez 
przewoźników lotniczych na mocy art. 6 w 
odniesieniu do lotów międzynarodowych z 
lądowaniem lub miejscem odlotu na 
terytorium państwa członkowskiego są 
gromadzone przez jednostkę do spraw 
informacji o pasażerach właściwego 
państwa członkowskiego. Jeżeli dane PNR 
przekazane przez przewoźnika lotniczego 
zawierają informacje, które nie zostały 
wyszczególnione w załączniku, jednostka 
do spraw informacji o pasażerach usuwa 
takie dane niezwłocznie po ich otrzymaniu.

1. Dane PNR przetworzone przez 
przewoźników lotniczych na mocy art. 6 w 
odniesieniu do lotów wewnętrznych i 
zewnętrznych w Unii z lądowaniem lub 
miejscem odlotu na terytorium państwa 
członkowskiego są gromadzone przez 
jednostkę do spraw informacji o 
pasażerach właściwego państwa 
członkowskiego. Jeżeli dane PNR 
przekazane przez przewoźnika lotniczego 
zawierają informacje, które nie zostały 
wyszczególnione w załączniku, jednostka 
do spraw informacji o pasażerach usuwa 
takie dane niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Or. fr
Uzasadnienie

Poprawka ta wynika z objęcia zakresem stosowania dyrektywy wszystkich lotów 
wewnętrznych w Unii. Terminy „loty wewnętrzne i zewnętrzne w Unii” lepiej stosować 
zamiast terminów „loty międzynarodowe/wewnętrzne” pochodzących z kodeksu granicznego 
Schengen, który nie odpowiada dyrektywie mającej zastosowanie do całego terytorium Unii 
Europejskiej.
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Poprawka 251
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie ponoszą koszt 
gromadzenia, przetwarzania i 
przekazywania danych PNR.

Or. en

Poprawka 252
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie ponoszą koszt 
gromadzenia, przetwarzania i 
przekazywania danych PNR.

Or. en

Poprawka 253
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Profilowanie danych PNR jest 
zabronione na mocy niniejszej dyrektywy.

Or. en
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Poprawka 254
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przeprowadzenie oceny pasażerów 
przed ich planowym przylotem lub 
odlotem z państwa członkowskiego w celu 
identyfikacji osób, które mogą być 
zamieszane w przestępstwo terrorystyczne 
lub poważne przestępstwo transgraniczne, 
i które wymagają dalszej analizy przez 
właściwe organy, o których mowa w art. 5. 
Przeprowadzając taką ocenę jednostka do 
spraw informacji o pasażerach może 
przetwarzać dane PNR na podstawie 
wcześniej ustalonych kryteriów. Państwa 
członkowskie zapewniają, by wszystkie 
przypadki skojarzenia danych wynikające 
z takiego automatycznego przetwarzania 
były indywidualnie analizowane w sposób 
niezautomatyzowany w celu sprawdzenia, 
czy właściwy organ, o którym mowa w art. 
5, powinien podjąć działania;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Wobec braku prawnej definicji profilowania na szczeblu UE nie można zezwolić na 
profilowanie lub przetwarzanie danych PNR na podstawie wcześniej ustalonych kryteriów.

Poprawka 255
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przeprowadzenie oceny pasażerów 
przed ich planowym przylotem lub 
odlotem z państwa członkowskiego w celu 

skreślona
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identyfikacji osób, które mogą być 
zamieszane w przestępstwo terrorystyczne 
lub poważne przestępstwo transgraniczne, 
i które wymagają dalszej analizy przez 
właściwe organy, o których mowa w art. 5. 
Przeprowadzając taką ocenę jednostka do 
spraw informacji o pasażerach może 
przetwarzać dane PNR na podstawie 
wcześniej ustalonych kryteriów. Państwa 
członkowskie zapewniają, by wszystkie 
przypadki skojarzenia danych wynikające 
z takiego automatycznego przetwarzania 
były indywidualnie analizowane w sposób 
niezautomatyzowany w celu sprawdzenia, 
czy właściwy organ, o którym mowa w art. 
5, powinien podjąć działania;

Or. en

Poprawka 256
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przeprowadzenie oceny pasażerów 
przed ich planowym przylotem lub 
odlotem z państwa członkowskiego w celu 
identyfikacji osób, które mogą być 
zamieszane w przestępstwo terrorystyczne 
lub poważne przestępstwo transgraniczne, 
i które wymagają dalszej analizy przez 
właściwe organy, o których mowa w art. 5. 
Przeprowadzając taką ocenę jednostka do 
spraw informacji o pasażerach może 
przetwarzać dane PNR na podstawie 
wcześniej ustalonych kryteriów. Państwa 
członkowskie zapewniają, by wszystkie 
przypadki skojarzenia danych wynikające 
z takiego automatycznego przetwarzania 
były indywidualnie analizowane w sposób 
niezautomatyzowany w celu sprawdzenia, 
czy właściwy organ, o którym mowa w art. 

skreślona
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5, powinien podjąć działania;

Or. en

Poprawka 257
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przeprowadzenie oceny pasażerów przed 
ich planowym przylotem lub odlotem z 
państwa członkowskiego w celu 
identyfikacji osób, które mogą być 
zamieszane w przestępstwo terrorystyczne 
lub poważne przestępstwo transgraniczne, 
i które wymagają dalszej analizy przez 
właściwe organy, o których mowa w art. 5. 
Przeprowadzając taką ocenę jednostka do 
spraw informacji o pasażerach może 
przetwarzać dane PNR na podstawie 
wcześniej ustalonych kryteriów. Państwa 
członkowskie zapewniają, by wszystkie 
przypadki skojarzenia danych wynikające z 
takiego automatycznego przetwarzania 
były indywidualnie analizowane w sposób 
niezautomatyzowany w celu sprawdzenia, 
czy właściwy organ, o którym mowa w art.
5, powinien podjąć działania;

a) przeprowadzenie oceny pasażerów przed 
ich planowym przylotem lub odlotem z 
państwa członkowskiego w celu 
identyfikacji osób, które mogą być 
zamieszane w przestępstwo terrorystyczne, 
i które wymagają dalszej analizy przez 
właściwe organy, o których mowa w art. 5. 
Przeprowadzając taką ocenę jednostka do 
spraw informacji o pasażerach może 
przetwarzać dane PNR na podstawie 
wcześniej ustalonych kryteriów
określonych przez właściwe władze, o 
których mowa w art. 5. Państwa 
członkowskie zapewniają, by wszystkie 
przypadki skojarzenia danych wynikające z 
takiego automatycznego przetwarzania 
były indywidualnie analizowane w sposób 
niezautomatyzowany w celu sprawdzenia, 
czy właściwy organ, o którym mowa w art. 
5, powinien podjąć działania;

Or. en

Poprawka 258
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) przeprowadzenie oceny pasażerów (a) przeprowadzenie oceny pasażerów 
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przed ich planowym przylotem lub 
odlotem z państwa członkowskiego w celu 
identyfikacji osób, które mogą być 
zamieszane w przestępstwo terrorystyczne 
lub poważne przestępstwo transgraniczne, i 
które wymagają dalszej analizy przez 
właściwe organy, o których mowa w art. 5. 
Przeprowadzając taką ocenę jednostka do 
spraw informacji o pasażerach może 
przetwarzać dane PNR na podstawie 
wcześniej ustalonych kryteriów. Państwa 
członkowskie zapewniają, by wszystkie 
przypadki skojarzenia danych wynikające z 
takiego automatycznego przetwarzania 
były indywidualnie analizowane w sposób 
niezautomatyzowany w celu sprawdzenia, 
czy właściwy organ, o którym mowa w art. 
5, powinien podjąć działania;

przed ich planowym przylotem lub 
odlotem z państwa członkowskiego w celu 
identyfikacji osób, które mogą być 
zamieszane w przestępstwo terrorystyczne 
lub poważne przestępstwo transgraniczne, i 
które wymagają dalszej analizy przez 
właściwe organy, o których mowa w art. 5. 
Przeprowadzając taką ocenę jednostka do 
spraw informacji o pasażerach przetwarza 
dane PNR na podstawie wcześniej 
ustalonych obiektywnych kryteriów. 
Państwa członkowskie zapewniają, by 
wszystkie przypadki skojarzenia danych 
wynikające z takiego automatycznego 
przetwarzania były indywidualnie 
analizowane w sposób 
niezautomatyzowany w celu sprawdzenia, 
czy właściwy organ, o którym mowa w art. 
5, powinien podjąć działania;

Or. ro

Poprawka 259
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przeprowadzenie oceny pasażerów przed 
ich planowym przylotem lub odlotem z 
państwa członkowskiego w celu 
identyfikacji osób, które mogą być 
zamieszane w przestępstwo terrorystyczne 
lub poważne przestępstwo transgraniczne, i 
które wymagają dalszej analizy przez 
właściwe organy, o których mowa w art. 5. 
Przeprowadzając taką ocenę jednostka do 
spraw informacji o pasażerach może 
przetwarzać dane PNR na podstawie 
wcześniej ustalonych kryteriów. Państwa 
członkowskie zapewniają, by wszystkie 
przypadki skojarzenia danych wynikające z 
takiego automatycznego przetwarzania 
były indywidualnie analizowane w sposób 
niezautomatyzowany w celu sprawdzenia, 
czy właściwy organ, o którym mowa w art. 

a) przeprowadzenie oceny pasażerów przed 
ich planowym przylotem lub odlotem z 
państwa członkowskiego w celu 
identyfikacji osób, które mogą być 
zamieszane w przestępstwo terrorystyczne 
lub poważne przestępstwo transgraniczne, i 
które wymagają dalszej analizy przez 
właściwe organy, o których mowa w art. 5. 
Przeprowadzając taką ocenę jednostka do 
spraw informacji o pasażerach nie może 
przetwarzać danych PNR na podstawie 
wcześniej ustalonych kryteriów. Państwa 
członkowskie zapewniają, by wszystkie 
przypadki skojarzenia danych wynikające z
jakiegokolwiek automatycznego 
przetwarzania były indywidualnie 
analizowane w sposób 
niezautomatyzowany w celu sprawdzenia, 
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5, powinien podjąć działania; czy właściwy organ, o którym mowa w art. 
5, powinien podjąć działania;

Or. en

Poprawka 260
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przeprowadzenie oceny pasażerów przed 
ich planowym przylotem lub odlotem z 
państwa członkowskiego w celu 
identyfikacji osób, które mogą być 
zamieszane w przestępstwo terrorystyczne 
lub poważne przestępstwo transgraniczne, i 
które wymagają dalszej analizy przez 
właściwe organy, o których mowa w art. 5. 
Przeprowadzając taką ocenę jednostka do 
spraw informacji o pasażerach może 
przetwarzać dane PNR na podstawie 
wcześniej ustalonych kryteriów. Państwa 
członkowskie zapewniają, by wszystkie 
przypadki skojarzenia danych wynikające z 
takiego automatycznego przetwarzania 
były indywidualnie analizowane w sposób 
niezautomatyzowany w celu sprawdzenia, 
czy właściwy organ, o którym mowa w art. 
5, powinien podjąć działania;

a) przeprowadzenie oceny pasażerów przed 
ich planowym przylotem lub odlotem z 
państwa członkowskiego w celu 
identyfikacji osób, które mogą być 
zamieszane w przestępstwo terrorystyczne 
lub poważne przestępstwo transgraniczne, i 
które wymagają dalszej analizy przez 
właściwe organy, o których mowa w art. 5. 
Przeprowadzając taką ocenę jednostka do 
spraw informacji o pasażerach może 
przetwarzać dane PNR na podstawie 
wcześniej ustalonych kryteriów. Jednostka 
do spraw informacji o pasażerach 
zapewnia, by wszystkie przypadki 
skojarzenia danych wynikające z takiego 
automatycznego przetwarzania były 
indywidualnie analizowane w sposób 
niezautomatyzowany w celu sprawdzenia, 
czy właściwy organ, o którym mowa w art. 
5, powinien podjąć działania;

Or. de

Poprawka 261
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przeprowadzenie oceny pasażerów 
przed ich planowanym przylotem lub 

skreślona
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odlotem z państwa członkowskiego w celu 
identyfikacji osób, które mogą być 
zamieszane w przestępstwo terrorystyczne 
lub poważne przestępstwo, i które 
wymagają dalszej analizy przez właściwe 
organy, o których mowa w art. 5. 
Przeprowadzając taką ocenę jednostka do 
spraw informacji o pasażerach może 
porównywać dane PNR z innymi 
właściwymi bazami danych, w tym bazami 
międzynarodowymi lub krajowymi, lub 
krajowymi odpowiednikami baz unijnych, 
jeżeli bazy te zostały ustanowione na 
podstawie prawa unijnego i zawierają 
informacje o osobach lub przedmiotach 
poszukiwanych, lub których dotyczą 
wpisy, zgodnie z przepisami unijnymi, 
międzynarodowymi i krajowymi mającymi 
zastosowanie do takich akt. Państwa 
członkowskie zapewniają, by wszystkie 
przypadki skojarzenia danych wynikające 
z takiego automatycznego przetwarzania 
były indywidualnie analizowane w sposób 
niezautomatyzowany w celu sprawdzenia, 
czy właściwy organ, o którym mowa w art. 
5, powinien podjąć działania;

Or. en

Poprawka 262
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przeprowadzenie oceny pasażerów 
przed ich planowanym przylotem lub 
odlotem z państwa członkowskiego w celu 
identyfikacji osób, które mogą być 
zamieszane w przestępstwo terrorystyczne 
lub poważne przestępstwo, i które 
wymagają dalszej analizy przez właściwe 
organy, o których mowa w art. 5. 
Przeprowadzając taką ocenę jednostka do 

b) kontrola tożsamości pasażerów przed 
ich planowym przylotem lub odlotem z 
państwa członkowskiego w celu 
identyfikacji osób, które mogą być 
zamieszane w przestępstwo terrorystyczne 
lub poważne przestępstwo transgraniczne, 
i które wymagają dalszej analizy przez 
właściwe organy, o których mowa w art. 5. 
Przeprowadzając taką kontrolę jednostka 
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spraw informacji o pasażerach może 
porównywać dane PNR z innymi
właściwymi bazami danych, w tym bazami 
międzynarodowymi lub krajowymi, lub 
krajowymi odpowiednikami baz unijnych, 
jeżeli bazy te zostały ustanowione na 
podstawie prawa unijnego i zawierają 
informacje o osobach lub przedmiotach 
poszukiwanych, lub których dotyczą 
wpisy, zgodnie z przepisami unijnymi, 
międzynarodowymi i krajowymi mającymi 
zastosowanie do takich akt. Państwa 
członkowskie zapewniają, by wszystkie 
przypadki skojarzenia danych wynikające z 
takiego automatycznego przetwarzania 
były indywidualnie analizowane w sposób 
niezautomatyzowany w celu sprawdzenia, 
czy właściwy organ, o którym mowa w art. 
5, powinien podjąć działania;

do spraw informacji o pasażerach może 
porównywać dane PNR ze specjalnie 
opracowanymi bazami danych, 
stworzonymi w celu zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym i 
poważnym przestępstwom 
transgranicznym, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania, w tym bazami 
międzynarodowymi lub krajowymi, lub 
krajowymi odpowiednikami baz unijnych, 
jeżeli bazy te zostały ustanowione na 
podstawie prawa unijnego i zawierają 
informacje o osobach lub przedmiotach 
poszukiwanych, lub których dotyczą 
wpisy, zgodnie z przepisami unijnymi, 
międzynarodowymi i krajowymi mającymi 
zastosowanie do takich akt. Państwa 
członkowskie zapewniają, by wszystkie 
przypadki skojarzenia danych wynikające z 
takiego automatycznego przetwarzania 
były indywidualnie analizowane w sposób 
niezautomatyzowany w celu sprawdzenia, 
czy właściwy organ, o którym mowa w art. 
5, powinien podjąć działania;

Or. en

Poprawka 263
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przeprowadzenie oceny pasażerów 
przed ich planowanym przylotem lub 
odlotem z państwa członkowskiego w celu 
identyfikacji osób, które mogą być 
zamieszane w przestępstwo terrorystyczne 
lub poważne przestępstwo, i które 
wymagają dalszej analizy przez właściwe 
organy, o których mowa w art. 5. 
Przeprowadzając taką ocenę jednostka do 
spraw informacji o pasażerach może 

b) przeprowadzenie oceny pasażerów 
przed ich planowanym przylotem lub 
odlotem z państwa członkowskiego w celu 
identyfikacji osób, które mogą być 
zamieszane w przestępstwo terrorystyczne, 
i które wymagają dalszej analizy przez 
właściwe organy, o których mowa w art. 5. 
Przeprowadzając taką ocenę jednostka do 
spraw informacji o pasażerach może 
porównywać dane PNR z innymi 
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porównywać dane PNR z innymi 
właściwymi bazami danych, w tym bazami 
międzynarodowymi lub krajowymi, lub 
krajowymi odpowiednikami baz unijnych, 
jeżeli bazy te zostały ustanowione na 
podstawie prawa unijnego i zawierają 
informacje o osobach lub przedmiotach 
poszukiwanych, lub których dotyczą 
wpisy, zgodnie z przepisami unijnymi, 
międzynarodowymi i krajowymi mającymi 
zastosowanie do takich akt. Państwa 
członkowskie zapewniają, by wszystkie 
przypadki skojarzenia danych wynikające z 
takiego automatycznego przetwarzania 
były indywidualnie analizowane w sposób 
niezautomatyzowany w celu sprawdzenia, 
czy właściwy organ, o którym mowa w art. 
5, powinien podjąć działania;

właściwymi bazami danych, w tym bazami 
międzynarodowymi lub krajowymi, lub 
krajowymi odpowiednikami baz unijnych, 
jeżeli bazy te zostały ustanowione na 
podstawie prawa unijnego i zawierają 
informacje o osobach lub przedmiotach 
poszukiwanych, lub których dotyczą 
wpisy, zgodnie z przepisami unijnymi, 
międzynarodowymi i krajowymi mającymi 
zastosowanie do takich akt. Państwa 
członkowskie zapewniają, by wszystkie 
przypadki skojarzenia danych wynikające z 
takiego automatycznego przetwarzania 
były indywidualnie analizowane w sposób 
niezautomatyzowany w celu sprawdzenia, 
czy właściwy organ, o którym mowa w art. 
5, powinien podjąć działania;

Or. en

Poprawka 264
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przeprowadzenie oceny pasażerów
przed ich planowanym przylotem lub 
odlotem z państwa członkowskiego w celu 
identyfikacji osób, które mogą być 
zamieszane w przestępstwo terrorystyczne 
lub poważne przestępstwo, i które 
wymagają dalszej analizy przez właściwe 
organy, o których mowa w art. 5. 
Przeprowadzając taką ocenę jednostka do 
spraw informacji o pasażerach może 
porównywać dane PNR z innymi 
właściwymi bazami danych, w tym bazami 
międzynarodowymi lub krajowymi, lub 
krajowymi odpowiednikami baz unijnych, 
jeżeli bazy te zostały ustanowione na 
podstawie prawa unijnego i zawierają 
informacje o osobach lub przedmiotach 

b) dalsza ocena pasażerów – która może 
być przeprowadzona przed ich planowym 
przylotem lub odlotem z państwa 
członkowskiego przez właściwe organy, o 
których mowa w art. 5 – w przypadku 
których istnieją uzasadnione przesłanki, 
by podejrzewać ich o zaangażowanie w 
przestępstwo terrorystyczne lub poważne 
przestępstwo transgraniczne. 
Przeprowadzając taką ocenę jednostka do 
spraw informacji o pasażerach może 
porównywać dane PNR z innymi 
właściwymi bazami danych, w tym bazami 
międzynarodowymi lub krajowymi, lub 
krajowymi odpowiednikami baz unijnych, 
jeżeli bazy te zostały ustanowione na 
podstawie prawa unijnego i zawierają 
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poszukiwanych, lub których dotyczą 
wpisy, zgodnie z przepisami unijnymi, 
międzynarodowymi i krajowymi mającymi 
zastosowanie do takich akt. Państwa 
członkowskie zapewniają, by wszystkie 
przypadki skojarzenia danych wynikające z 
takiego automatycznego przetwarzania 
były indywidualnie analizowane w sposób 
niezautomatyzowany w celu sprawdzenia, 
czy właściwy organ, o którym mowa w art. 
5, powinien podjąć działania;

informacje o osobach lub przedmiotach 
poszukiwanych, lub których dotyczą 
wpisy, zgodnie z przepisami unijnymi, 
międzynarodowymi i krajowymi mającymi 
zastosowanie do takich akt. Państwa 
członkowskie zapewniają, by wszystkie 
przypadki skojarzenia danych wynikające z 
takiego automatycznego przetwarzania 
były indywidualnie analizowane w sposób 
niezautomatyzowany w celu sprawdzenia, 
czy właściwy organ, o którym mowa w art. 
5, powinien podjąć działania;

Or. en

Poprawka 265
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przeprowadzenie oceny pasażerów
przed ich planowanym przylotem lub 
odlotem z państwa członkowskiego w celu 
identyfikacji osób, które mogą być 
zamieszane w przestępstwo terrorystyczne 
lub poważne przestępstwo, i które 
wymagają dalszej analizy przez właściwe 
organy, o których mowa w art. 5. 
Przeprowadzając taką ocenę jednostka do 
spraw informacji o pasażerach może 
porównywać dane PNR z innymi 
właściwymi bazami danych, w tym bazami 
międzynarodowymi lub krajowymi, lub 
krajowymi odpowiednikami baz unijnych, 
jeżeli bazy te zostały ustanowione na 
podstawie prawa unijnego i zawierają 
informacje o osobach lub przedmiotach 
poszukiwanych, lub których dotyczą 
wpisy, zgodnie z przepisami unijnymi, 
międzynarodowymi i krajowymi mającymi 
zastosowanie do takich akt. Państwa 
członkowskie zapewniają, by wszystkie 
przypadki skojarzenia danych wynikające z 

b) dalsza ocena pasażerów – która może 
być przeprowadzona przed ich planowym 
przylotem lub odlotem z państwa 
członkowskiego przez właściwe organy, o 
których mowa w art. 5 – w przypadku 
których istnieją uzasadnione przesłanki, 
by podejrzewać ich o zaangażowanie w 
przestępstwo terrorystyczne lub poważne 
przestępstwo transgraniczne. 
Przeprowadzając taką ocenę jednostka do 
spraw informacji o pasażerach może 
porównywać dane PNR z innymi 
właściwymi bazami danych, w tym bazami 
międzynarodowymi lub krajowymi, lub 
krajowymi odpowiednikami baz unijnych, 
jeżeli bazy te zostały ustanowione na 
podstawie prawa unijnego i zawierają 
informacje o osobach lub przedmiotach 
poszukiwanych, lub których dotyczą 
wpisy, zgodnie z przepisami unijnymi, 
międzynarodowymi i krajowymi mającymi 
zastosowanie do takich akt. Państwa 
członkowskie zapewniają, by wszystkie 
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takiego automatycznego przetwarzania 
były indywidualnie analizowane w sposób 
niezautomatyzowany w celu sprawdzenia, 
czy właściwy organ, o którym mowa w art. 
5, powinien podjąć działania;

przypadki skojarzenia danych wynikające z 
takiego automatycznego przetwarzania 
były indywidualnie analizowane w sposób 
niezautomatyzowany w celu sprawdzenia, 
czy właściwy organ, o którym mowa w art. 
5, powinien podjąć działania;

Or. en

Poprawka 266
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) odpowiadanie, na podstawie oceny 
każdego indywidualnego przypadku, na 
należycie uzasadnione wnioski właściwych 
organów o dostarczenie danych PNR i 
przetwarzanie ich w określonych 
przypadkach do celów zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania, oraz przekazywanie 
właściwym organom wyników takiego 
przetwarzania; oraz

c) odpowiadanie, na podstawie oceny 
każdego indywidualnego przypadku, na 
należycie uzasadnione wnioski właściwych 
organów o dostarczenie danych PNR i 
przetwarzanie ich w określonych 
przypadkach do celów zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym i poważnej 
przestępczości transgranicznej, ich 
wykrywania, prowadzenia dochodzeń w 
ich sprawie i ich ścigania, oraz 
przekazywanie właściwym organom 
wyników takiego przetwarzania; oraz

Or. en

Poprawka 267
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) odpowiadanie, na podstawie oceny 
każdego indywidualnego przypadku, na 
należycie uzasadnione wnioski właściwych 
organów o dostarczenie danych PNR i 

c) odpowiadanie, na podstawie oceny 
każdego indywidualnego przypadku, na 
należycie uzasadnione wnioski właściwych 
organów o dostarczenie danych PNR i 
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przetwarzanie ich w określonych 
przypadkach do celów zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania, oraz przekazywanie 
właściwym organom wyników takiego 
przetwarzania; oraz

przetwarzanie ich w określonych 
przypadkach do celów zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym, ich 
wykrywania, prowadzenia dochodzeń w 
ich sprawie i ich ścigania, oraz 
przekazywanie właściwym organom 
wyników takiego przetwarzania; oraz

Or. en

Poprawka 268
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) odpowiadanie, na podstawie oceny 
każdego indywidualnego przypadku, na 
należycie uzasadnione wnioski właściwych 
organów o dostarczenie danych PNR i 
przetwarzanie ich w określonych 
przypadkach do celów zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania, oraz przekazywanie 
właściwym organom wyników takiego 
przetwarzania; oraz

c) odpowiadanie, na podstawie oceny 
każdego indywidualnego przypadku, na 
należycie uzasadnione wnioski właściwych 
organów o dostarczenie danych PNR i 
przetwarzanie ich w określonych 
przypadkach do celów zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym i poważnej 
przestępczości transgranicznej, ich 
wykrywania, prowadzenia dochodzeń w 
ich sprawie i ich ścigania, oraz 
przekazywanie właściwym organom 
wyników takiego przetwarzania; oraz

Or. en

Poprawka 269
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) analizowanie danych PNR do celów 
aktualizacji lub tworzenia nowych 

skreślona
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kryteriów dokonywania ocen 
umożliwiających identyfikację osób, które 
mogą być zamieszane w przestępstwo 
terrorystyczne lub poważne przestępstwo 
transgraniczne, na mocy lit. a).

Or. en

Poprawka 270
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) analizowanie danych PNR do celów 
aktualizacji lub tworzenia nowych 
kryteriów dokonywania ocen 
umożliwiających identyfikację osób, które 
mogą być zamieszane w przestępstwo 
terrorystyczne lub poważne przestępstwo 
transgraniczne, na mocy lit. a).

skreślona

Or. en

Poprawka 271
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) analizowanie danych PNR do celów 
aktualizacji lub tworzenia nowych 
kryteriów dokonywania ocen 
umożliwiających identyfikację osób, które 
mogą być zamieszane w przestępstwo 
terrorystyczne lub poważne przestępstwo 
transgraniczne, na mocy lit. a).

skreślona

Or. en
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Poprawka 272
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) analizowanie danych PNR do celów 
aktualizacji lub tworzenia nowych 
kryteriów dokonywania ocen 
umożliwiających identyfikację osób, które 
mogą być zamieszane w przestępstwo 
terrorystyczne lub poważne przestępstwo 
transgraniczne, na mocy lit. a).

skreślona

Or. en

Poprawka 273
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) analizowanie danych PNR do celów 
aktualizacji lub tworzenia nowych 
kryteriów dokonywania ocen 
umożliwiających identyfikację osób, które 
mogą być zamieszane w przestępstwo 
terrorystyczne lub poważne przestępstwo 
transgraniczne, na mocy lit. a).

d) analizowanie danych PNR do celów 
aktualizacji lub tworzenia nowych 
kryteriów dokonywania ocen 
umożliwiających identyfikację osób, które 
mogą być zamieszane w przestępstwo 
terrorystyczne, na mocy lit. a).

Or. en

Poprawka 274
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Oceny pasażerów przed ich planowym 
przylotem lub odlotem z państwa 
członkowskiego, o której mowa w ust. 2 
lit. a), dokonuje się w sposób 
niedyskryminacyjny na podstawie 
kryteriów oceny ustanowionych przez jego 
jednostkę do spraw informacji o 
pasażerach. Państwa członkowskie 
zapewniają, by kryteria oceny były 
ustanawiane przez jednostkę do spraw 
informacji o pasażerach, we współpracy z 
właściwymi organami, o których mowa w 
art. 5. Kryteria oceny nie mogą w żadnych 
okolicznościach opierać się na 
pochodzeniu rasowym lub etnicznym 
osób, ich wierzeniach religijnych lub 
filozoficznych, poglądach politycznych, 
przynależności do związków zawodowych 
albo zdrowiu lub życiu seksualnym.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wobec braku prawnej definicji profilowania na szczeblu UE nie można zezwolić na 
profilowanie lub przetwarzanie danych PNR na podstawie wcześniej ustalonych kryteriów.

Poprawka 275
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Oceny pasażerów przed ich planowym 
przylotem lub odlotem z państwa 
członkowskiego, o której mowa w ust. 2 
lit. a), dokonuje się w sposób 
niedyskryminacyjny na podstawie 
kryteriów oceny ustanowionych przez jego 
jednostkę do spraw informacji o 
pasażerach. Państwa członkowskie 

3. Oceny pasażerów przed ich planowym 
przylotem lub odlotem z państwa 
członkowskiego, o której mowa w ust. 2 
lit. a), dokonuje się w sposób 
niedyskryminacyjny na podstawie 
kryteriów oceny. Państwa członkowskie 
zapewniają, by kryteria oceny były 
ustanawiane przez właściwe organy, o 
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zapewniają, by kryteria oceny były 
ustanawiane przez jednostkę do spraw 
informacji o pasażerach, we współpracy z 
właściwymi organami, o których mowa w 
art. 5. Kryteria oceny nie mogą w żadnych 
okolicznościach opierać się na 
pochodzeniu rasowym lub etnicznym osób, 
ich wierzeniach religijnych lub 
filozoficznych, poglądach politycznych, 
przynależności do związków zawodowych 
albo zdrowiu lub życiu seksualnym.

których mowa w art. 5. Kryteria oceny nie 
mogą w żadnych okolicznościach opierać 
się na pochodzeniu rasowym lub 
etnicznym osób, ich wierzeniach 
religijnych lub filozoficznych, poglądach 
politycznych, przynależności do związków 
zawodowych albo zdrowiu lub życiu 
seksualnym.

Or. en

Poprawka 276
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Oceny pasażerów przed ich planowym
przylotem lub odlotem z państwa 
członkowskiego, o której mowa w ust. 2 
lit. a), dokonuje się w sposób 
niedyskryminacyjny na podstawie 
kryteriów oceny ustanowionych przez jego 
jednostkę do spraw informacji o 
pasażerach. Państwa członkowskie 
zapewniają, by kryteria oceny były 
ustanawiane przez jednostkę do spraw 
informacji o pasażerach, we współpracy z 
właściwymi organami, o których mowa w 
art. 5. Kryteria oceny nie mogą w żadnych 
okolicznościach opierać się na 
pochodzeniu rasowym lub etnicznym osób, 
ich wierzeniach religijnych lub 
filozoficznych, poglądach politycznych, 
przynależności do związków zawodowych 
albo zdrowiu lub życiu seksualnym.

3. Oceny pasażerów przed ich planowym 
przylotem lub odlotem z państwa 
członkowskiego, o której mowa w ust. 2 
lit. a), dokonuje się w sposób 
niedyskryminacyjny na podstawie 
kryteriów oceny ustanowionych przez jego 
jednostkę do spraw informacji o 
pasażerach. Państwa członkowskie 
zapewniają, by kryteria oceny były 
ustanawiane przez jednostkę do spraw 
informacji o pasażerach, we współpracy z 
właściwymi organami, o których mowa w 
art. 5. Kryteria oceny nie mogą w żadnych 
okolicznościach opierać się na 
pochodzeniu rasowym lub etnicznym osób, 
ich wierzeniach religijnych lub 
filozoficznych, poglądach politycznych, 
przynależności do związków zawodowych 
albo zdrowiu, niepełnosprawności lub 
orientacji seksualnej.

Or. en
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Poprawka 277
Tanja Fajon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Oceny pasażerów przed ich planowym 
przylotem lub odlotem z państwa 
członkowskiego, o której mowa w ust. 2 
lit. a), dokonuje się w sposób 
niedyskryminacyjny na podstawie 
kryteriów oceny ustanowionych przez jego 
jednostkę do spraw informacji o 
pasażerach. Państwa członkowskie 
zapewniają, by kryteria oceny były 
ustanawiane przez jednostkę do spraw 
informacji o pasażerach, we współpracy z 
właściwymi organami, o których mowa w 
art. 5. Kryteria oceny nie mogą w żadnych 
okolicznościach opierać się na 
pochodzeniu rasowym lub etnicznym osób, 
ich wierzeniach religijnych lub 
filozoficznych, poglądach politycznych, 
przynależności do związków zawodowych 
albo zdrowiu lub życiu seksualnym.

3. Oceny pasażerów przed ich planowym 
przylotem lub odlotem z państwa 
członkowskiego, o której mowa w ust. 2 
lit. a), dokonuje się w sposób 
niedyskryminacyjny na podstawie 
wspólnych kryteriów oceny we współpracy 
z właściwymi organami, o których mowa 
w art. 5. Kryteria oceny nie mogą w 
żadnych okolicznościach opierać się na 
pochodzeniu rasowym lub etnicznym osób, 
ich wierzeniach religijnych lub 
filozoficznych, poglądach politycznych, 
przynależności do związków zawodowych 
albo zdrowiu lub życiu seksualnym.

Or. en

Poprawka 278
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Przetwarzanie danych PNR może być 
dopuszczone wyłącznie orzeczeniem 
właściwego sądu lub organu państwa 
członkowskiego na podstawie wniosku 
przedłożonego przez jednostkę do spraw 
informacji o pasażerach. Wyłącznie w 
przypadku stwierdzenia niebezpieczeństwa 
w zwłoce („periculum in mora”) przez 
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jednostkę do spraw informacji o 
pasażerach może ona samodzielnie 
zezwolić na takie przetwarzanie.

Or. en

Poprawka 279
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Przekazywanie danych PNR może być 
dopuszczone wyłącznie orzeczeniem sądu 
państwa członkowskiego na podstawie 
wniosku przedłożonego przez jednostkę do 
spraw informacji o pasażerach. Wyłącznie 
w przypadku stwierdzenia przez jednostkę 
do spraw informacji o pasażerach 
niebezpieczeństwa w zwłoce może ona 
samodzielnie zezwolić na takie 
przetwarzanie.

Or. en

Poprawka 280
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jednostka do spraw informacji o 
pasażerach przekazuje dane PNR lub 
wyniki przetwarzania danych PNR osób 
zidentyfikowanych zgodnie z ust. 2 lit. a) i 
b) do dalszej analizy odpowiednim 
właściwym organom danego państwa 
członkowskiego. Przekazywanie to 
odbywa się na zasadzie indywidualnej 

4. Jednostka do spraw informacji o 
pasażerach przekazuje dane PNR lub 
wyniki przetwarzania danych PNR osób 
zidentyfikowanych zgodnie z ust. 2 lit. b)
do dalszej analizy odpowiednim 
właściwym organom danego państwa 
członkowskiego. Przekazywanie to 
odbywa się na zasadzie indywidualnej 
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oceny danego przypadku. oceny danego przypadku.

Or. en

Poprawka 281
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jednostka do spraw informacji o 
pasażerach przekazuje dane PNR lub 
wyniki przetwarzania danych PNR osób 
zidentyfikowanych zgodnie z ust. 2 lit. a) i 
b) do dalszej analizy odpowiednim 
właściwym organom danego państwa 
członkowskiego. Przekazywanie to 
odbywa się na zasadzie indywidualnej 
oceny danego przypadku.

4. Jednostka do spraw informacji o 
pasażerach przekazuje dane PNR lub 
wyniki przetwarzania danych PNR osób 
zidentyfikowanych zgodnie z ust. 2 lit. a) i 
b) do dalszej analizy odpowiednim 
właściwym organom danego państwa 
członkowskiego. Przekazywanie to 
odbywa się na zasadzie indywidualnej 
oceny danego przypadku.

Or. de

Poprawka 282
Ágnes Hankiss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jednostka do spraw informacji o 
pasażerach przekazuje dane PNR lub 
wyniki przetwarzania danych PNR osób 
zidentyfikowanych zgodnie z ust. 2 lit. a) i 
b) do dalszej analizy odpowiednim 
właściwym organom danego państwa 
członkowskiego. Przekazywanie to 
odbywa się na zasadzie indywidualnej 
oceny danego przypadku.

4. Jednostka do spraw informacji o 
pasażerach danego państwa 
członkowskiego przekazuje dane PNR lub 
wyniki przetwarzania danych PNR osób 
zidentyfikowanych zgodnie z ust. 2 lit. a) i 
b) do dalszej analizy odpowiednim 
właściwym organom danego państwa 
członkowskiego. Zależnie od wyników tej 
analizy informacje dotyczące osób 
zidentyfikowanych należy przechowywać i 
należy uwzględnić ten fakt przy 
podejmowaniu decyzji o tym, jak długo 
dane te powinny być przechowywane.
Przekazywanie to odbywa się na zasadzie 
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indywidualnej oceny danego przypadku.
Or. hu

Poprawka 283
Tanja Fajon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jednostka do spraw informacji o 
pasażerach przekazuje dane PNR lub 
wyniki przetwarzania danych PNR osób 
zidentyfikowanych zgodnie z ust. 2 lit. a) i 
b) do dalszej analizy odpowiednim 
właściwym organom danego państwa 
członkowskiego. Przekazywanie to 
odbywa się na zasadzie indywidualnej 
oceny danego przypadku.

4. Jednostka do spraw informacji o 
pasażerach państwa członkowskiego lub 
grupy państw członkowskich przekazuje 
dane PNR lub wyniki przetwarzania 
danych PNR osób zidentyfikowanych 
zgodnie z ust. 2 lit. a) i b) do dalszej 
analizy odpowiednim właściwym organom 
danego państwa członkowskiego. 
Przekazywanie to odbywa się na zasadzie 
indywidualnej oceny danego przypadku.

Or. en

Poprawka 284
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5 skreślony
Właściwe organy

1. Każde państwo członkowskie przyjmuje 
wykaz właściwych organów uprawnionych 
do występowania o dane PNR lub 
otrzymywania danych PNR lub wyników 
przetwarzania danych PNR od jednostek 
do spraw informacji o pasażerach, w celu 
dalszej analizy tych informacji lub 
podjęcia odpowiednich działań w celu 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości, 
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ich wykrywania, prowadzenie dochodzeń 
w ich sprawie i ich ścigania.
2. Właściwe organy składają się z 
organów odpowiedzialnych za 
zapobieganie przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości, 
ich wykrywanie, prowadzenie dochodzeń 
w ich sprawie i ich ściganie.
3. Każde państwo członkowskie notyfikuje 
wykaz swoich właściwych organów 
Komisji najpóźniej po dwunastu 
miesiącach od daty wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy oraz może w każdym 
momencie zaktualizować swoje 
oświadczenie. Komisja publikuje te 
informacje, w tym wszelkie aktualizacje, w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
4. Dane PNR pasażerów oraz wyniki 
przetwarzania danych PNR otrzymanych 
przez jednostkę do spraw informacji o 
pasażerach mogą być poddane dalszemu 
przetwarzaniu przez właściwe organy 
państw członkowskich wyłącznie do celów 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości, 
ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń 
w ich sprawie i ich ścigania.
5. Ustęp 4 obowiązuje bez uszczerbku dla 
krajowych kompetencji w dziedzinie 
ochrony porządku publicznego i 
sądownictwa w przypadkach, w których w 
toku działań podejmowanych przez 
organy ścigania na podstawie wyników 
takiego przetwarzania wykryte zostaną 
inne przestępstwa lub okoliczności 
wskazujące na ich popełnienie.
6. Właściwe organy nie podejmują 
żadnych decyzji mających negatywne 
skutki prawne dla osób lub poważnie 
wpływające na ich sytuację wyłącznie na 
podstawie automatycznego przetwarzania 
danych PNR. Decyzje takie nie mogą być 
podejmowane ze względu na pochodzenie 
rasowe lub etniczne osób, ich wierzenia 
religijne lub filozoficzne, poglądy 
polityczne, przynależność do związków 
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zawodowych albo zdrowie lub życie 
seksualne.

Or. en

Poprawka 285
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie przyjmuje 
wykaz właściwych organów uprawnionych 
do występowania o dane PNR lub 
otrzymywania danych PNR lub wyników 
przetwarzania danych PNR od jednostek 
do spraw informacji o pasażerach, w celu 
dalszej analizy tych informacji lub podjęcia 
odpowiednich działań w celu zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, ich wykrywania, 
prowadzenie dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania.

1. Każde państwo członkowskie przyjmuje 
wykaz właściwych organów uprawnionych 
do występowania o dane PNR lub 
otrzymywania danych PNR lub wyników 
przetwarzania danych PNR w każdym 
przypadku z osobna od jednostek do spraw 
informacji o pasażerach, w celu dalszej 
analizy tych informacji lub podjęcia 
odpowiednich działań w celu zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym i poważnej 
przestępczości transgranicznej, ich 
wykrywania, prowadzenie dochodzeń w 
ich sprawie i ich ścigania.

Or. en

Poprawka 286
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie przyjmuje 
wykaz właściwych organów uprawnionych 
do występowania o dane PNR lub 
otrzymywania danych PNR lub wyników 
przetwarzania danych PNR od jednostek
do spraw informacji o pasażerach, w celu 
dalszej analizy tych informacji lub podjęcia 

1. Każde państwo członkowskie przyjmuje 
wykaz właściwych organów uprawnionych 
do występowania o dane PNR lub 
otrzymywania danych PNR lub wyników 
przetwarzania danych PNR od jednostki do 
spraw informacji o pasażerach, w celu 
dalszej analizy tych informacji lub podjęcia 
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odpowiednich działań w celu zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, ich wykrywania, 
prowadzenie dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania.

odpowiednich działań w celu zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, ich wykrywania, 
prowadzenie dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania.

Or. de

Poprawka 287
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie przyjmuje 
wykaz właściwych organów uprawnionych 
do występowania o dane PNR lub 
otrzymywania danych PNR lub wyników 
przetwarzania danych PNR od jednostek 
do spraw informacji o pasażerach, w celu 
dalszej analizy tych informacji lub podjęcia 
odpowiednich działań w celu zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, ich wykrywania, 
prowadzenie dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania.

1. Każde państwo członkowskie przyjmuje 
wykaz właściwych organów uprawnionych 
do występowania o dane PNR lub 
otrzymywania danych PNR lub wyników 
przetwarzania danych PNR od jednostek 
do spraw informacji o pasażerach, w celu 
dalszej analizy tych informacji lub podjęcia 
odpowiednich działań w celu zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym, ich 
wykrywania, prowadzenie dochodzeń w 
ich sprawie i ich ścigania.

Or. en

Poprawka 288
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie przyjmuje 
wykaz właściwych organów uprawnionych 
do występowania o dane PNR lub 
otrzymywania danych PNR lub wyników 
przetwarzania danych PNR od jednostek 
do spraw informacji o pasażerach, w celu 
dalszej analizy tych informacji lub podjęcia 

1. Z poszanowaniem zasady konieczności i 
proporcjonalności każde państwo 
członkowskie przyjmuje wykaz 
właściwych organów uprawnionych do 
występowania o dane PNR lub 
otrzymywania danych PNR lub wyników 
przetwarzania danych PNR od jednostek 
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odpowiednich działań w celu zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, ich wykrywania, 
prowadzenie dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania.

do spraw informacji o pasażerach, w celu 
dalszej analizy tych informacji lub podjęcia 
odpowiednich działań w celu zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, ich wykrywania, 
prowadzenie dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania.

Or. ro

Poprawka 289
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie przyjmuje 
wykaz właściwych organów uprawnionych 
do występowania o dane PNR lub 
otrzymywania danych PNR lub wyników 
przetwarzania danych PNR od jednostek 
do spraw informacji o pasażerach, w celu 
dalszej analizy tych informacji lub podjęcia 
odpowiednich działań w celu zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, ich wykrywania, 
prowadzenie dochodzeń w ich sprawie i
ich ścigania.

1. Każde państwo członkowskie przyjmuje 
wykaz właściwych organów uprawnionych 
do występowania o dane PNR lub 
otrzymywania danych PNR lub wyników 
przetwarzania danych PNR od jednostek 
do spraw informacji o pasażerach, w celu 
dalszej analizy tych informacji lub podjęcia 
odpowiednich działań w celu zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym i poważnej 
przestępczości transgranicznej, ich 
wykrywania, prowadzenie dochodzeń w 
ich sprawie i ich ścigania.

Or. en

Poprawka 290
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe organy składają się z 
organów odpowiedzialnych za 
zapobieganie przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, ich wykrywanie, 

2. Właściwe organy to organy 
odpowiedzialne za zapobieganie 
przestępstwom terrorystycznym i poważnej 
przestępczości transgranicznej, ich 
wykrywanie, prowadzenie dochodzeń w 
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prowadzenie dochodzeń w ich sprawie i 
ich ściganie.

ich sprawie i ich ściganie.

Or. en

Poprawka 291
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe organy składają się z organów 
odpowiedzialnych za zapobieganie 
przestępstwom terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, ich wykrywanie, 
prowadzenie dochodzeń w ich sprawie i 
ich ściganie.

2. Właściwe organy składają się z organów 
odpowiedzialnych za zapobieganie 
przestępstwom terrorystycznym, ich 
wykrywanie, prowadzenie dochodzeń w 
ich sprawie i ich ściganie.

Or. en

Poprawka 292
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe organy składają się z organów 
odpowiedzialnych za zapobieganie 
przestępstwom terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, ich wykrywanie, 
prowadzenie dochodzeń w ich sprawie i 
ich ściganie.

2. Właściwe organy składają się z organów 
odpowiedzialnych za zapobieganie 
przestępstwom terrorystycznym i poważnej 
przestępczości transgranicznej, ich 
wykrywanie, prowadzenie dochodzeń w 
ich sprawie i ich ściganie.

Or. en

Poprawka 293
Manfred Weber
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każde państwo członkowskie notyfikuje 
wykaz swoich właściwych organów 
Komisji najpóźniej po dwunastu 
miesiącach od daty wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy oraz może w każdym 
momencie zaktualizować swoje 
oświadczenie. Komisja publikuje te 
informacje, w tym wszelkie aktualizacje, w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

3. Każde państwo członkowskie notyfikuje 
wykaz swoich właściwych organów 
Komisji najpóźniej po dwunastu 
miesiącach od daty wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy lub dwunastu 
miesiącach od pierwszego zastosowania 
danych dotyczących przelotu pasażera do 
celów przewidzianych w niniejszej 
dyrektywie oraz może w każdym 
momencie zaktualizować swoje 
oświadczenie. Komisja publikuje te 
informacje, w tym wszelkie aktualizacje, w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. de

Poprawka 294
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dane PNR pasażerów oraz wyniki 
przetwarzania danych PNR otrzymanych 
przez jednostkę do spraw informacji o 
pasażerach mogą być poddane dalszemu 
przetwarzaniu przez właściwe organy 
państw członkowskich wyłącznie do celów 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania.

4. Dane PNR pasażerów oraz wyniki 
przetwarzania danych PNR otrzymanych 
przez jednostkę do spraw informacji o 
pasażerach mogą być poddane dalszemu 
przetwarzaniu przez właściwe organy 
państw członkowskich wyłącznie do celów 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości
transgranicznej, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania.

Or. en

Poprawka 295
Carmen Romero López, Birgit Sippel
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dane PNR pasażerów oraz wyniki 
przetwarzania danych PNR otrzymanych 
przez jednostkę do spraw informacji o 
pasażerach mogą być poddane dalszemu 
przetwarzaniu przez właściwe organy 
państw członkowskich wyłącznie do celów 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości, 
ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń 
w ich sprawie i ich ścigania.

4. Dane PNR pasażerów oraz wyniki 
przetwarzania danych PNR otrzymanych 
przez jednostkę do spraw informacji o 
pasażerach mogą być poddane dalszemu 
przetwarzaniu przez właściwe organy 
państw członkowskich wyłącznie do celów 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania.

Or. en

Poprawka 296
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dane PNR pasażerów oraz wyniki 
przetwarzania danych PNR otrzymanych 
przez jednostkę do spraw informacji o 
pasażerach mogą być poddane dalszemu 
przetwarzaniu przez właściwe organy 
państw członkowskich wyłącznie do celów 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania.

4. Dane PNR pasażerów oraz wyniki 
przetwarzania danych PNR otrzymanych 
przez jednostkę do spraw informacji o 
pasażerach mogą być poddane dalszemu 
przetwarzaniu przez właściwe organy 
państw członkowskich wyłącznie do celów 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości
transgranicznej, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania.

Or. en

Poprawka 297
Sophia in 't Veld
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Ustęp 4 obowiązuje bez uszczerbku dla 
krajowych kompetencji w dziedzinie 
ochrony porządku publicznego i 
sądownictwa w przypadkach, w których w 
toku działań podejmowanych przez 
organy ścigania na podstawie wyników 
takiego przetwarzania wykryte zostaną 
inne przestępstwa lub okoliczności 
wskazujące na ich popełnienie.

skreślony

Or. en

Poprawka 298
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Właściwe organy nie podejmują 
żadnych decyzji mających negatywne 
skutki prawne dla osób lub poważnie 
wpływające na ich sytuację wyłącznie na 
podstawie automatycznego przetwarzania 
danych PNR. Decyzje takie nie mogą być 
podejmowane ze względu na pochodzenie 
rasowe lub etniczne osób, ich wierzenia 
religijne lub filozoficzne, poglądy 
polityczne, przynależność do związków 
zawodowych albo zdrowie lub życie 
seksualne.

6. Właściwe organy nie podejmują 
żadnych decyzji mających negatywne 
skutki prawne dla osób lub poważnie 
wpływające na ich sytuację wyłącznie na 
podstawie automatycznego przetwarzania 
danych PNR. Decyzje takie nie mogą być 
podejmowane ze względu na płeć,
pochodzenie rasowe, kolor skóry, 
pochodzenie etniczne lub społeczne osób, 
ich cechy genetyczne, język, wierzenia 
religijne lub filozoficzne, poglądy 
polityczne, przynależność do związków 
zawodowych, przynależność do 
mniejszości narodowej, majątek, 
niepełnosprawność, wiek, zdrowie lub
orientację seksualną, zgodnie z art. 21 
Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej.

Or. en
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Poprawka 299
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Właściwe organy nie podejmują 
żadnych decyzji mających negatywne 
skutki prawne dla osób lub poważnie 
wpływające na ich sytuację wyłącznie na 
podstawie automatycznego przetwarzania 
danych PNR. Decyzje takie nie mogą być 
podejmowane ze względu na pochodzenie 
rasowe lub etniczne osób, ich wierzenia 
religijne lub filozoficzne, poglądy 
polityczne, przynależność do związków 
zawodowych albo zdrowie lub życie 
seksualne.

6. Właściwe organy nie podejmują 
żadnych decyzji mających negatywne 
skutki prawne dla osób lub poważnie 
wpływające na ich sytuację wyłącznie na 
podstawie automatycznego przetwarzania 
danych PNR, przetwarzania na podstawie 
wcześniej określonych kryteriów lub 
jakiejkolwiek innej formy profilowania. 
Decyzje takie nie mogą być podejmowane 
ze względu na pochodzenie rasowe lub 
etniczne osób, ich wierzenia religijne lub 
filozoficzne, poglądy polityczne, 
przynależność do związków zawodowych 
albo zdrowie lub życie seksualne.

Or. en

Poprawka 300
Tanja Fajon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Właściwe organy nie podejmują 
żadnych decyzji mających negatywne 
skutki prawne dla osób lub poważnie 
wpływające na ich sytuację wyłącznie na 
podstawie automatycznego przetwarzania 
danych PNR. Decyzje takie nie mogą być 
podejmowane ze względu na pochodzenie 
rasowe lub etniczne osób, ich wierzenia 
religijne lub filozoficzne, poglądy 
polityczne, przynależność do związków 
zawodowych albo zdrowie lub życie 

6. Właściwe organy nie podejmują 
żadnych decyzji mających negatywne 
skutki prawne dla osób lub poważnie 
wpływające na ich sytuację wyłącznie na 
podstawie automatycznego przetwarzania 
danych PNR. Decyzje takie nie mogą być 
podejmowane ze względu na pochodzenie 
rasowe lub etniczne osób, ich wierzenia 
religijne, poglądy polityczne, 
przynależność do związków zawodowych 
albo zdrowie lub życie seksualne.
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seksualne.

Or. en

Poprawka 301
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6 skreślony
Obowiązki przewoźników lotniczych

1. Państwa członkowskie podejmują 
środki niezbędne do zapewnienia, by 
przewoźnicy lotniczy przekazywali 
(„dostarczali”) dane PNR zdefiniowane w 
art. 2 lit. c) i określone w załączniku, w 
zakresie w jakim gromadzą już oni takie 
dane, do bazy danych krajowej jednostki 
do spraw informacji o pasażerach 
państwa członkowskiego, na terytorium 
którego lot międzynarodowy będzie miał 
lądowanie lub z którego terytorium 
nastąpi odlot. W przypadku gdy lot 
odbywa się pod wspólnym kodem z 
udziałem jednego lub większej liczby 
przewoźników lotniczych, obowiązek 
przekazania danych PNR wszystkich 
pasażerów uczestniczących w locie 
spoczywa na przewoźniku lotniczym 
obsługującym lot. Jeżeli lot odbywa się z 
jednym lub większą liczbą postojów na 
lotniskach państw członkowskich, 
przewoźnicy lotniczy przekazują dane 
PNR do jednostek do spraw informacji o 
pasażerach wszystkich zainteresowanych 
państw członkowskich.
2. Przewoźnicy lotniczy przekazują dane 
PNR drogą elektroniczną z 
wykorzystaniem wspólnych protokołów i 
obsługiwanych formatów danych, które 
mają zostać przyjęte zgodnie z 
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procedurami art. 13 i 14, lub, w 
przypadku awarii technicznej, innymi 
właściwymi środkami zapewniającymi 
odpowiedni poziom bezpieczeństwa 
danych.
a) 24 do 48 godzin przez planowym 
odlotem; 
b) niezwłocznie po zakończeniu odprawy, 
czyli bezpośrednio po wejściu pasażerów 
na pokład samolotu przygotowującego się 
do odlotu, kiedy inni pasażerowie nie 
mogą już wejść na pokład. 
3. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
przewoźnikom lotniczym na ograniczenie 
przekazywania danych, o którym mowa w 
ust. 2 lit. b) do aktualizacji przekazanych 
danych, o których mowa w ust.
4. W indywidualnych przypadkach, na 
wniosek jednostki do spraw informacji o 
pasażerach zgodnie z prawem krajowym, 
przewoźnicy lotniczy przekazują dane 
PNR, do których dostęp potrzebny jest 
wcześniej niż określono w ust. 2 lit. a), w 
celu reakcji na konkretne, faktyczne 
zagrożenie związane z przestępstwem 
terrorystycznym lub poważnym 
przestępstwem.

Or. en

Poprawka 302
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zapewnienia, by przewoźnicy 
lotniczy przekazywali („dostarczali”) dane 
PNR zdefiniowane w art. 2 lit. c) i 
określone w załączniku, w zakresie w 
jakim gromadzą już oni takie dane, do bazy 

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zapewnienia, by przewoźnicy 
lotniczy przekazywali („dostarczali”) dane 
PNR zdefiniowane w art. 2 lit. c) i 
określone w załączniku, w zakresie w 
jakim gromadzą już oni takie dane w 
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danych krajowej jednostki do spraw 
informacji o pasażerach państwa 
członkowskiego, na terytorium którego lot 
międzynarodowy będzie miał lądowanie 
lub z którego terytorium nastąpi odlot. W 
przypadku gdy lot odbywa się pod 
wspólnym kodem z udziałem jednego lub 
większej liczby przewoźników lotniczych, 
obowiązek przekazania danych PNR 
wszystkich pasażerów uczestniczących w 
locie spoczywa na przewoźniku lotniczym 
obsługującym lot. Jeżeli lot odbywa się z 
jednym lub większą liczbą postojów na 
lotniskach państw członkowskich, 
przewoźnicy lotniczy przekazują dane 
PNR do jednostek do spraw informacji o 
pasażerach wszystkich zainteresowanych 
państw członkowskich.

ramach swojej normalnej działalności, do 
bazy danych krajowej jednostki do spraw 
informacji o pasażerach państwa 
członkowskiego, na terytorium którego lot 
międzynarodowy będzie miał lądowanie 
lub z którego terytorium nastąpi odlot. W 
przypadku gdy lot odbywa się pod 
wspólnym kodem z udziałem jednego lub 
większej liczby przewoźników lotniczych, 
obowiązek przekazania danych PNR 
wszystkich pasażerów uczestniczących w 
locie spoczywa na przewoźniku lotniczym 
obsługującym lot. Jeżeli lot odbywa się z 
jednym lub większą liczbą postojów na 
lotniskach państw członkowskich, 
przewoźnicy lotniczy przekazują dane 
PNR do jednostek do spraw informacji o 
pasażerach wszystkich zainteresowanych 
państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 303
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zapewnienia, by przewoźnicy 
lotniczy przekazywali („dostarczali”) dane 
PNR zdefiniowane w art. 2 lit. c) i 
określone w załączniku, w zakresie w 
jakim gromadzą już oni takie dane, do bazy 
danych krajowej jednostki do spraw 
informacji o pasażerach państwa 
członkowskiego, na terytorium którego lot 
międzynarodowy będzie miał lądowanie 
lub z którego terytorium nastąpi odlot. W 
przypadku gdy lot odbywa się pod 
wspólnym kodem z udziałem jednego lub 
większej liczby przewoźników lotniczych, 
obowiązek przekazania danych PNR 
wszystkich pasażerów uczestniczących w 

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zapewnienia, by przewoźnicy 
lotniczy przekazywali („dostarczali”) dane 
PNR zdefiniowane w art. 2 lit. c) i 
określone w załączniku, w zakresie w 
jakim gromadzą już oni takie dane, do bazy 
danych krajowej jednostki do spraw 
informacji o pasażerach państwa 
członkowskiego, na terytorium którego lot 
międzynarodowy będzie miał lądowanie 
lub z którego terytorium nastąpi odlot. W 
przypadku gdy lot odbywa się pod 
wspólnym kodem z udziałem jednego lub 
większej liczby przewoźników lotniczych, 
obowiązek przekazania danych PNR 
wszystkich pasażerów uczestniczących w 
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locie spoczywa na przewoźniku lotniczym 
obsługującym lot. Jeżeli lot odbywa się z 
jednym lub większą liczbą postojów na 
lotniskach państw członkowskich, 
przewoźnicy lotniczy przekazują dane 
PNR do jednostek do spraw informacji o 
pasażerach wszystkich zainteresowanych 
państw członkowskich.

locie spoczywa na przewoźniku lotniczym 
obsługującym lot. Jeżeli lot odbywa się z 
jednym lub większą liczbą postojów na 
lotniskach państw członkowskich, 
przewoźnicy lotniczy przekazują dane 
PNR do jednostek do spraw informacji o 
pasażerach wszystkich zainteresowanych 
państw członkowskich. Zakazuje się 
przekazywania danych ujawniających 
płeć, wiek, pochodzenie rasowe, społeczne 
lub etniczne osób, ich wierzenia religijne 
lub filozoficzne, poglądy polityczne, 
przynależność do związków zawodowych, 
zdrowie lub życie seksualne.

Or. en

Uzasadnienie

Zdecydowanie bezpieczniejsze jest zobowiązanie przewoźników do przekazywania wyłącznie 
niektórych danych niż nakazanie ich usunięcia krajowym jednostkom do spraw informacji o 
pasażerach.

Poprawka 304
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zapewnienia, by przewoźnicy 
lotniczy przekazywali („dostarczali”) dane 
PNR zdefiniowane w art. 2 lit. c) i 
określone w załączniku, w zakresie w 
jakim gromadzą już oni takie dane, do bazy 
danych krajowej jednostki do spraw 
informacji o pasażerach państwa 
członkowskiego, na terytorium którego lot 
międzynarodowy będzie miał lądowanie 
lub z którego terytorium nastąpi odlot. W 
przypadku gdy lot odbywa się pod 
wspólnym kodem z udziałem jednego lub 
większej liczby przewoźników lotniczych, 
obowiązek przekazania danych PNR 

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zapewnienia, by przewoźnicy 
lotniczy przekazywali („dostarczali”) dane 
PNR zdefiniowane w art. 2 lit. c) i 
określone w załączniku, w zakresie w 
jakim gromadzą już oni takie dane, do bazy 
danych jednostki do spraw informacji o 
pasażerach. W przypadku gdy lot odbywa 
się pod wspólnym kodem z udziałem 
jednego lub większej liczby przewoźników 
lotniczych, obowiązek przekazania danych 
PNR wszystkich pasażerów 
uczestniczących w locie spoczywa na 
przewoźniku lotniczym obsługującym lot.
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wszystkich pasażerów uczestniczących w 
locie spoczywa na przewoźniku lotniczym 
obsługującym lot. Jeżeli lot odbywa się z 
jednym lub większą liczbą postojów na 
lotniskach państw członkowskich, 
przewoźnicy lotniczy przekazują dane 
PNR do jednostek do spraw informacji o 
pasażerach wszystkich zainteresowanych 
państw członkowskich.

Or. de

Poprawka 305
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zapewnienia, by przewoźnicy 
lotniczy przekazywali („dostarczali”) dane 
PNR zdefiniowane w art. 2 lit. c) i 
określone w załączniku, w zakresie w 
jakim gromadzą już oni takie dane, do bazy 
danych krajowej jednostki do spraw 
informacji o pasażerach państwa 
członkowskiego, na terytorium którego lot 
międzynarodowy będzie miał lądowanie 
lub z którego terytorium nastąpi odlot. W 
przypadku gdy lot odbywa się pod 
wspólnym kodem z udziałem jednego lub 
większej liczby przewoźników lotniczych, 
obowiązek przekazania danych PNR 
wszystkich pasażerów uczestniczących w 
locie spoczywa na przewoźniku lotniczym 
obsługującym lot. Jeżeli lot odbywa się z 
jednym lub większą liczbą postojów na 
lotniskach państw członkowskich, 
przewoźnicy lotniczy przekazują dane 
PNR do jednostek do spraw informacji o 
pasażerach wszystkich zainteresowanych 
państw członkowskich.

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zapewnienia, by przewoźnicy 
lotniczy, którzy już zbierają dane PNR od 
swoich pasażerów, przekazywali (czyli 
„dostarczali”) dane PNR zdefiniowane w 
art. 2 lit. c) i określone w załączniku, w 
zakresie w jakim gromadzą oni takie dane 
w ramach swojej normalnej działalności, 
do bazy danych krajowej jednostki do 
spraw informacji o pasażerach państwa 
członkowskiego, na terytorium którego lot 
międzynarodowy będzie miał lądowanie 
lub z którego terytorium nastąpi odlot. W 
przypadku gdy lot odbywa się pod 
wspólnym kodem z udziałem jednego lub 
większej liczby przewoźników lotniczych, 
obowiązek przekazania danych PNR 
wszystkich pasażerów uczestniczących w 
locie spoczywa na przewoźniku lotniczym 
obsługującym lot. Jeżeli lot odbywa się z 
jednym lub większą liczbą postojów na 
lotniskach państw członkowskich, 
przewoźnicy lotniczy przekazują dane 
PNR wyłącznie do jednostki do spraw 
informacji o pasażerach państwa 
członkowskiego będącego ostatecznym 
celem podróży.
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Poprawka 306
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zapewnienia, by przewoźnicy 
lotniczy przekazywali („dostarczali”) dane 
PNR zdefiniowane w art. 2 lit. c) i 
określone w załączniku, w zakresie w 
jakim gromadzą już oni takie dane, do bazy 
danych krajowej jednostki do spraw 
informacji o pasażerach państwa 
członkowskiego, na terytorium którego lot 
międzynarodowy będzie miał lądowanie 
lub z którego terytorium nastąpi odlot. W 
przypadku gdy lot odbywa się pod 
wspólnym kodem z udziałem jednego lub 
większej liczby przewoźników lotniczych, 
obowiązek przekazania danych PNR 
wszystkich pasażerów uczestniczących w 
locie spoczywa na przewoźniku lotniczym 
obsługującym lot. Jeżeli lot odbywa się z 
jednym lub większą liczbą postojów na 
lotniskach państw członkowskich, 
przewoźnicy lotniczy przekazują dane 
PNR do jednostek do spraw informacji o 
pasażerach wszystkich zainteresowanych 
państw członkowskich.

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zapewnienia, by przewoźnicy 
lotniczy, którzy już zbierają dane PNR od 
swoich pasażerów, przekazywali 
(„dostarczali”) dane PNR zdefiniowane w 
art. 2 lit. c) i określone w załączniku, w 
zakresie w jakim gromadzą oni takie dane 
w ramach swojej normalnej działalności, 
do bazy danych krajowej jednostki do 
spraw informacji o pasażerach państwa 
członkowskiego, na terytorium którego lot 
międzynarodowy będzie miał lądowanie 
lub z którego terytorium nastąpi odlot. W 
przypadku gdy lot odbywa się pod 
wspólnym kodem z udziałem jednego lub 
większej liczby przewoźników lotniczych, 
obowiązek przekazania danych PNR 
wszystkich pasażerów uczestniczących w 
locie spoczywa na przewoźniku lotniczym
obsługującym lot. Jeżeli lot odbywa się z 
jednym lub większą liczbą postojów na 
lotniskach państw członkowskich, 
przewoźnicy lotniczy przekazują dane 
PNR wyłącznie do jednostki do spraw 
informacji o pasażerach państwa 
członkowskiego będącego ostatecznym 
celem podróży.

Or. en

Poprawka 307
Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zapewnienia, by przewoźnicy 
lotniczy przekazywali („dostarczali”) dane 
PNR zdefiniowane w art. 2 lit. c) i 
określone w załączniku, w zakresie w 
jakim gromadzą już oni takie dane, do bazy 
danych krajowej jednostki do spraw 
informacji o pasażerach państwa 
członkowskiego, na terytorium którego lot 
międzynarodowy będzie miał lądowanie 
lub z którego terytorium nastąpi odlot. W 
przypadku gdy lot odbywa się pod 
wspólnym kodem z udziałem jednego lub 
większej liczby przewoźników lotniczych, 
obowiązek przekazania danych PNR 
wszystkich pasażerów uczestniczących w 
locie spoczywa na przewoźniku lotniczym 
obsługującym lot. Jeżeli lot odbywa się z 
jednym lub większą liczbą postojów na 
lotniskach państw członkowskich, 
przewoźnicy lotniczy przekazują dane 
PNR do jednostek do spraw informacji o 
pasażerach wszystkich zainteresowanych 
państw członkowskich.

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do zapewnienia, by przewoźnicy 
lotniczy przekazywali („dostarczali”) dane 
PNR zdefiniowane w art. 2 lit. c) i 
określone w załączniku, w zakresie w 
jakim gromadzą już oni takie dane, do bazy 
danych krajowej jednostki do spraw 
informacji o pasażerach państwa 
członkowskiego, na terytorium którego lot 
wewnętrzny lub zewnętrzny w Unii będzie 
miał lądowanie lub z którego terytorium 
nastąpi odlot. 

Or. fr
Uzasadnienie

Poprawka wynika z objęcia zakresem stosowania dyrektywy wszystkich lotów wewnętrznych 
w Unii. Terminy „loty wewnętrzne i zewnętrzne w Unii” lepiej stosować zamiast terminów 
„loty międzynarodowe/ wewnętrzne” pochodzących z kodeksu granicznego Schengen, który 
nie odpowiada dyrektywie mającej zastosowanie do całego terytorium Unii Europejskiej.

Poprawka 308
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie nie 
zobowiązują przewoźników lotniczych do 
zbierania żadnych danych PNR, których 
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przewoźnicy już nie zbierają. Przewoźnicy 
lotniczy nie przekazują żadnych danych 
PNR oprócz tych, o których mowa w art. 2 
lit. c) i określonych w załączniku. 
Przewoźnicy lotniczy nie odpowiadają za 
dokładność i kompletność danych 
dostarczanych przez pasażerów, z 
wyłączeniem przypadku, kiedy nie podjęli 
należytych starań na rzecz zapewnienia, 
by dane zbierane od pasażerów były 
dokładne i prawidłowe.

Or. en

Poprawka 309
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie nie 
zobowiązują przewoźników lotniczych do 
zbierania żadnych danych PNR, których 
przewoźnicy już nie zbierają. Przewoźnicy 
lotniczy nie przekazują żadnych danych 
PNR oprócz tych, o których mowa w art. 2 
lit. c) i określonych w załączniku. 
Przewoźnicy lotniczy podejmują wszelkie 
stosowne środki bezpieczeństwa na rzecz 
zapewnienia, by dane zbierane od 
pasażerów były dokładne i prawidłowe; w 
razie stwierdzenia odmiennej sytuacji 
przewoźnicy lotniczy mogą być 
pociągnięci do odpowiedzialności.

Or. en

Poprawka 310
Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku gdy lot odbywa się pod 
wspólnym kodem z udziałem jednego lub 
większej liczby przewoźników lotniczych, 
obowiązek przekazania danych PNR 
wszystkich pasażerów spoczywa na 
przewoźniku lotniczym obsługującym lot, 
w którym uczestniczą wszyscy 
pasażerowie. Jeżeli wspólnotowy lot 
zewnętrzny w Unii odbywa się z jednym 
lub większą liczbą postojów na lotniskach 
różnych państw członkowskich, 
przewoźnicy przekazują dane PNR 
wszystkich pasażerów do jednostek do 
spraw informacji o pasażerach wszystkich 
zainteresowanych państw członkowskich. 
Postępują jednakowo wówczas, gdy lot 
wewnętrzny w Unii odbywa się z jednym 
lub większą liczbą postojów na lotniskach 
różnych państw członkowskich.

Or. fr
Uzasadnienie

Poprawka pozwala doprecyzować zasady przekazywania danych PNR w przypadku kilku 
przewoźników lub lotu z postojem.

Poprawka 311
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przewoźnicy lotniczy przekazują dane 
PNR drogą elektroniczną z 
wykorzystaniem wspólnych protokołów i 
obsługiwanych formatów danych, które 
mają zostać przyjęte zgodnie z 
procedurami art. 13 i 14, lub, w przypadku 
awarii technicznej, innymi właściwymi 
środkami zapewniającymi odpowiedni
poziom bezpieczeństwa danych.

2. Przewoźnicy lotniczy przekazują dane 
PNR drogą elektroniczną z 
wykorzystaniem wspólnych protokołów i 
obsługiwanych formatów danych, które 
mają zostać przyjęte zgodnie z 
procedurami art. 13 i 14, lub, w przypadku 
awarii technicznej u przewoźnika 
lotniczego, innymi właściwymi środkami 
zapewniającymi odpowiedni poziom 
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bezpieczeństwa danych.

Or. en

Poprawka 312
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przewoźnicy lotniczy przekazują dane 
PNR drogą elektroniczną z 
wykorzystaniem wspólnych protokołów i 
obsługiwanych formatów danych, które 
mają zostać przyjęte zgodnie z 
procedurami art. 13 i 14, lub, w przypadku 
awarii technicznej, innymi właściwymi 
środkami zapewniającymi odpowiedni 
poziom bezpieczeństwa danych.

2. Przewoźnicy lotniczy przekazują 
zabezpieczone dane PNR drogą 
elektroniczną z wykorzystaniem 
wspólnych protokołów i obsługiwanych 
formatów danych, które mają zostać 
przyjęte zgodnie z procedurami art. 13 i 14, 
lub, w przypadku awarii technicznej, 
innymi właściwymi środkami 
zapewniającymi odpowiedni poziom 
bezpieczeństwa danych.

Or. ro

Poprawka 313
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przewoźnicy lotniczy przekazują dane 
PNR drogą elektroniczną z 
wykorzystaniem wspólnych protokołów i 
obsługiwanych formatów danych, które 
mają zostać przyjęte zgodnie z 
procedurami art. 13 i 14, lub, w przypadku 
awarii technicznej, innymi właściwymi 
środkami zapewniającymi odpowiedni 
poziom bezpieczeństwa danych.

2. Przewoźnicy lotniczy przekazują dane 
PNR drogą elektroniczną z 
wykorzystaniem wspólnych protokołów i 
obsługiwanych formatów danych, które 
mają zostać przyjęte zgodnie z 
procedurami art. 13 i 14, lub, w przypadku 
awarii technicznej u przewoźnika 
lotniczego, innymi właściwymi środkami 
zapewniającymi odpowiedni poziom 
bezpieczeństwa danych.

Or. en
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Poprawka 314
Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przewoźnicy lotniczy przekazują dane 
PNR drogą elektroniczną z 
wykorzystaniem wspólnych protokołów i 
obsługiwanych formatów danych, które 
mają zostać przyjęte zgodnie z 
procedurami art. 13 i 14, lub, w przypadku 
awarii technicznej, innymi właściwymi 
środkami zapewniającymi odpowiedni 
poziom bezpieczeństwa danych.

2. Przewoźnicy lotniczy przekazują dane 
PNR drogą elektroniczną z 
wykorzystaniem wspólnych protokołów i 
obsługiwanych formatów danych, które 
mają zostać przyjęte zgodnie z 
procedurami art. 13 i 14, lub, w przypadku 
awarii technicznej, innymi właściwymi 
środkami zapewniającymi odpowiedni 
poziom bezpieczeństwa danych z 
uwzględnieniem wytycznych ICAO.

Or. fr
Uzasadnienie

W celu zapewnienia pewnej spójności z normami międzynarodowymi należy doprecyzować, że 
stosowane protokoły i formaty będą uwzględniały zalecenia uznane na szczeblu 
międzynarodowym.

Poprawka 315
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przewoźnicy lotniczy przekazują dane 
PNR drogą elektroniczną z 
wykorzystaniem wspólnych protokołów i 
obsługiwanych formatów danych, które 
mają zostać przyjęte zgodnie z 
procedurami art. 13 i 14, lub, w przypadku 
awarii technicznej, innymi właściwymi 
środkami zapewniającymi odpowiedni 
poziom bezpieczeństwa danych.

2. Przewoźnicy lotniczy przekazują dane 
PNR dotyczące śledzonych lotów 
międzynarodowych drogą elektroniczną z 
wykorzystaniem wspólnych protokołów i 
obsługiwanych formatów danych, które 
mają zostać przyjęte zgodnie z 
procedurami art. 13 i 14, lub, w przypadku 
awarii technicznej, innymi właściwymi 
środkami zapewniającymi odpowiedni 
poziom bezpieczeństwa danych.

Or. en
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Poprawka 316
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 24 do 48 godzin przez planowym 
odlotem;

a) jednorazowo, 24 do 48 godzin przez 
planowym odlotem;

Or. en

Poprawka 317
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) niezwłocznie po zakończeniu odprawy, 
czyli bezpośrednio po wejściu pasażerów 
na pokład samolotu przygotowującego się 
do odlotu, kiedy inni pasażerowie nie mogą 
już wejść na pokład.

b) jednorazowo niezwłocznie po 
zakończeniu odprawy, czyli bezpośrednio 
po wejściu pasażerów na pokład samolotu 
przygotowującego się do odlotu, kiedy inni 
pasażerowie nie mogą już wejść na pokład.

Or. en

Poprawka 318
Tanja Fajon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli z uwagi na siłę wyższą i odwołanie 
podróży lot się nie odbędzie, dane PNR 
przekazane do jednostki do spraw 
informacji o pasażerach są natychmiast 
usuwane. 
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Or. en

Poprawka 319
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą zezwolić
przewoźnikom lotniczym na ograniczenie 
przekazywania danych, o którym mowa w 
ust. 2 lit. b) do aktualizacji przekazanych 
danych, o których mowa w ust. 2 lit. a).

3. Państwa członkowskie zezwalają
przewoźnikom lotniczym na ograniczenie 
przekazywania danych, o którym mowa w 
ust. 2 lit. b) do aktualizacji przekazanych 
danych, o których mowa w ust. lit. a).

Or. en

Poprawka 320
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
przewoźnikom lotniczym na ograniczenie 
przekazywania danych, o którym mowa w 
ust. 2 lit. b) do aktualizacji przekazanych 
danych, o których mowa w ust. 2 lit. a).

3. Jednostka do spraw informacji o 
pasażerach może zezwolić przewoźnikom 
lotniczym na ograniczenie przekazywania 
danych, o którym mowa w ust. 2 lit. b) do 
aktualizacji przekazanych danych, o 
których mowa w ust. 2 lit. a).

Or. de

Poprawka 321
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą zezwolić 3. Państwa członkowskie zezwalają
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przewoźnikom lotniczym na ograniczenie 
przekazywania danych, o którym mowa w 
ust. 2 lit. b) do aktualizacji przekazanych 
danych, o których mowa w ust. 2 lit. a).

przewoźnikom lotniczym na ograniczenie 
przekazywania danych, o którym mowa w 
ust. 2 lit. b) do aktualizacji przekazanych 
danych, o których mowa w ust. 2 lit. a).

Or. en

Poprawka 322
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W indywidualnych przypadkach, na 
wniosek jednostki do spraw informacji o 
pasażerach zgodnie z prawem krajowym, 
przewoźnicy lotniczy przekazują dane 
PNR, do których dostęp potrzebny jest 
wcześniej niż określono w ust. 2 lit. a), w 
celu reakcji na konkretne, faktyczne 
zagrożenie związane z przestępstwem 
terrorystycznym lub poważnym 
przestępstwem.

4. W indywidualnych przypadkach, na 
wniosek jednostki do spraw informacji o 
pasażerach zgodnie z prawem krajowym i 
pod warunkiem uzyskania wcześniejszego 
zezwolenia, przewoźnicy lotniczy 
przekazują dane PNR, do których dostęp 
potrzebny jest wcześniej niż określono w 
ust. 2 lit. a), w celu reakcji na konkretne, 
faktyczne i bliskie zagrożenie związane z 
przestępstwem terrorystycznym lub 
poważnym przestępstwem
transgranicznym.

Or. en

Poprawka 323
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W indywidualnych przypadkach, na 
wniosek jednostki do spraw informacji o
pasażerach zgodnie z prawem krajowym, 
przewoźnicy lotniczy przekazują dane 
PNR, do których dostęp potrzebny jest 
wcześniej niż określono w ust. 2 lit. a), w 

4. W indywidualnych przypadkach, na 
wniosek właściwych organów państwa 
członkowskiego zgodnie z prawem 
krajowym, przewoźnicy lotniczy 
przekazują dane PNR, do których dostęp 
potrzebny jest w opinii państwa 
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celu reakcji na konkretne, faktyczne 
zagrożenie związane z przestępstwem 
terrorystycznym lub poważnym 
przestępstwem.

członkowskiego wcześniej niż określono w 
ust. 2 lit. a), do jednostki do spraw 
informacji o pasażerach, w celu reakcji na 
konkretne, faktyczne zagrożenie związane 
z przestępstwem terrorystycznym lub 
poważnym przestępstwem.

Or. de

Poprawka 324
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W indywidualnych przypadkach, na 
wniosek jednostki do spraw informacji o 
pasażerach zgodnie z prawem krajowym, 
przewoźnicy lotniczy przekazują dane 
PNR, do których dostęp potrzebny jest 
wcześniej niż określono w ust. 2 lit. a), w 
celu reakcji na konkretne, faktyczne 
zagrożenie związane z przestępstwem 
terrorystycznym lub poważnym 
przestępstwem.

4. W indywidualnych przypadkach, na 
wniosek jednostki do spraw informacji o 
pasażerach zgodnie z prawem krajowym, 
przewoźnicy lotniczy przekazują dane 
PNR, do których dostęp potrzebny jest 
wcześniej niż określono w ust. 2 lit. a), w 
celu reakcji na konkretne, faktyczne 
zagrożenie związane z przestępstwem 
terrorystycznym lub poważnym 
przestępstwem transgranicznym.
(Poprawka ta ma zastosowanie w całym 
tekście.)

Or. en

Poprawka 325
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W indywidualnych przypadkach, na 
wniosek jednostki do spraw informacji o 
pasażerach zgodnie z prawem krajowym, 
przewoźnicy lotniczy przekazują dane 
PNR, do których dostęp potrzebny jest 

4. W indywidualnych przypadkach, na 
wniosek jednostki do spraw informacji o 
pasażerach zgodnie z prawem krajowym, 
przewoźnicy lotniczy przekazują dane 
PNR, do których dostęp potrzebny jest 
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wcześniej niż określono w ust. 2 lit. a), w 
celu reakcji na konkretne, faktyczne 
zagrożenie związane z przestępstwem 
terrorystycznym lub poważnym 
przestępstwem.

wcześniej niż określono w ust. 2 lit. a), w 
celu reakcji na konkretne, faktyczne 
zagrożenie związane z przestępstwem 
terrorystycznym.

Or. en

Poprawka 326
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W indywidualnych przypadkach, na 
wniosek jednostki do spraw informacji o 
pasażerach zgodnie z prawem krajowym, 
przewoźnicy lotniczy przekazują dane 
PNR, do których dostęp potrzebny jest 
wcześniej niż określono w ust. 2 lit. a), w 
celu reakcji na konkretne, faktyczne 
zagrożenie związane z przestępstwem 
terrorystycznym lub poważnym 
przestępstwem.

4. W indywidualnych przypadkach, na 
wniosek jednostki do spraw informacji o 
pasażerach zgodnie z prawem krajowym, 
przewoźnicy lotniczy przekazują dane 
PNR, do których dostęp potrzebny jest 
wcześniej niż określono w ust. 2 lit. a), w 
celu reakcji na konkretne, faktyczne 
zagrożenie związane z przestępstwem 
terrorystycznym lub poważnym 
przestępstwem transgranicznym.

Or. en

Poprawka 327
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7 skreślony
- Informowanie pracowników

1. Państwa członkowskie zapewniają, by w 
odniesieniu do osób zidentyfikowanych 
przez jednostkę do spraw informacji o 
pasażerach zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. a) i 
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b), wyniki przetwarzania danych PNR 
były przekazywane przez tę jednostkę do 
spraw informacji o pasażerach do 
jednostek do spraw informacji o 
pasażerach innych państw członkowskich, 
jeżeli dana jednostka do spraw informacji 
o pasażerach uznaje takie dane za 
potrzebne do zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości, 
ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń 
w ich sprawie i ich ścigania. Jednostki do 
spraw informacji o pasażerach 
odbierających państw członkowskich 
przekazują takie dane PNR lub wyniki 
przetwarzania danych PNR swoim 
odpowiednim właściwym organom. 
2. Jednostka do spraw informacji o 
pasażerach państwa członkowskiego ma 
prawo, w razie potrzeby, zwrócić się do 
jednostki do spraw informacji o 
pasażerach innego państwa 
członkowskiego o dostarczenie jej danych 
PNR przechowywanych w bazie danych 
tej drugiej jednostki zgodnie z art. 9 ust. 1 
oraz, w razie potrzeby, także wyników 
przetwarzania danych PNR. Wniosek o 
przekazanie takich danym może dotyczyć 
jednego elementu danych lub połączenia 
takich elementów, w zależności do tego, co 
wnioskująca jednostka do spraw 
informacji o pasażerach uważa w 
konkretnym przypadku za konieczne do 
celów zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości, 
ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń 
w ich sprawie i ich ścigania. Jednostka do 
spraw informacji o pasażerach dostarcza 
danych będących przedmiotem wniosku 
tak szybko, jak jest to możliwe, 
dostarczając również wyniki 
przetwarzania danych PNR, jeżeli zostały 
one już przygotowane na mocy art. 4 ust. 
2 lit. a) i b).
3. Jednostka do spraw informacji o 
pasażerach państwa członkowskiego ma 
prawo, w razie potrzeby, zwrócić się do 
jednostki do spraw informacji o 
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pasażerach innego państwa 
członkowskiego o dostarczenie jej danych 
PNR przechowywanych w bazie danych 
tej drugiej jednostki zgodnie z art. 9 ust. 2 
oraz, w razie potrzeby, także wyników 
przetwarzania danych PNR. Jednostka do 
spraw informacji o pasażerach może 
wystąpić o udostępnienie określonych 
danych PNR przechowywanych przez 
jednostkę do spraw informacji o 
pasażerach innego państwa 
członkowskiego w ich pełnej formie bez 
maskowania wyłącznie w wyjątkowych 
okolicznościach, w reakcji na konkretne 
zagrożenie lub konkretne postępowanie 
przygotowawcze lub sądowe związane z 
przestępstwem terrorystycznym lub 
poważnym przestępstwem.
4. Właściwe organy państwa 
członkowskiego mogą wystąpić 
bezpośrednio do jednostki do spraw 
informacji o pasażerach innego państwa 
członkowskiego o przekazanie im danych 
PNR przechowywanych w bazie danych 
tej drugiej zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 
wyłącznie w przypadkach, w których jest 
to niezbędne do zapobieżenia 
bezpośredniemu, poważnemu zagrożeniu 
dla bezpieczeństwa publicznego. Takie 
wnioski dotyczą konkretnego 
postępowania przygotowawczego lub 
sądowego w sprawie przestępstwa 
terrorystycznego lub poważnego 
przestępstwa i muszą zawierać 
uzasadnienie. Jednostki do spraw 
informacji o pasażerach odpowiadają na 
takie wnioski w pierwszej kolejności. W 
pozostałych przypadkach właściwe organy 
kierują swoje wnioski za pośrednictwem 
jednostki do spraw informacji o 
pasażerach swojego państwa 
członkowskiego.
5. W wyjątkowych przypadkach, gdy 
niezbędny jest wcześniejszy dostęp, by 
zareagować na konkretne i faktyczne 
zagrożenie związane z przestępstwem 
terrorystycznym lub poważnym 
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przestępstwem, jednostka do spraw 
informacji o pasażerach państwa 
członkowskiego ma prawo w każdym 
momencie wystąpić do jednostki do spraw 
informacji o pasażerach innego państwa 
członkowskiego o dostarczenie jej danych 
PNR dotyczących lotów z miejscem 
lądowania lub odlotu na terytorium tego 
drugiego państwa członkowskiego.
6. Wymiana informacji na mocy 
niniejszego artykułu może odbywać się z 
wykorzystaniem istniejących kanałów 
międzynarodowej współpracy organów 
ścigania. Przekazywanie wniosków i 
wymiana informacji odbywają się w 
języku, który obowiązuje w 
wykorzystywanym kanale. Państwa 
członkowskie dokonujące notyfikacji 
zgodnie z art. 3 ust. 3 informują także 
Komisję o tym komu należy przesyłać 
wnioski w pilnych przypadkach. Komisja 
przekazuje państwom członkowskim 
otrzymane notyfikacje.

Or. en

Poprawka 328
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, by w 
odniesieniu do osób zidentyfikowanych 
przez jednostkę do spraw informacji o 
pasażerach zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. a) i 
b), wyniki przetwarzania danych PNR były 
przekazywane przez tę jednostkę do spraw 
informacji o pasażerach do jednostek do 
spraw informacji o pasażerach innych 
państw członkowskich, jeżeli dana 
jednostka do spraw informacji o 
pasażerach uznaje takie dane za potrzebne 

1. Państwa członkowskie zapewniają, by w 
odniesieniu do osób zidentyfikowanych 
przez jednostkę do spraw informacji o 
pasażerach zgodnie z art. 4 ust. 2, wyniki 
przetwarzania danych PNR były 
przekazywane przez tę jednostkę do spraw 
informacji o pasażerach do jednostek do 
spraw informacji o pasażerach innych 
państw członkowskich, jeżeli dana 
jednostka do spraw informacji o 
pasażerach uznaje takie dane za potrzebne 
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do zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania. Jednostki do spraw informacji 
o pasażerach odbierających państw 
członkowskich przekazują takie dane PNR 
lub wyniki przetwarzania danych PNR 
swoim odpowiednim właściwym organom.

do zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości
transgranicznej, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania. Jednostki do spraw informacji 
o pasażerach odbierających państw 
członkowskich przekazują takie dane PNR 
lub wyniki przetwarzania danych PNR 
swoim odpowiednim właściwym organom.

Or. en

Poprawka 329
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, by w
odniesieniu do osób zidentyfikowanych 
przez jednostkę do spraw informacji o 
pasażerach zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. a) i b), 
wyniki przetwarzania danych PNR były
przekazywane przez tę jednostkę do spraw 
informacji o pasażerach do jednostek do 
spraw informacji o pasażerach innych
państw członkowskich, jeżeli dana
jednostka do spraw informacji o 
pasażerach uznaje takie dane za potrzebne 
do zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania. Jednostki do spraw 
informacji o pasażerach odbierających 
państw członkowskich przekazują takie 
dane PNR lub wyniki przetwarzania 
danych PNR swoim odpowiednim 
właściwym organom.

1. W odniesieniu do osób 
zidentyfikowanych przez jednostkę do 
spraw informacji o pasażerach zgodnie z 
art. 4 ust. 2 lit. a) i b), wyniki 
przetwarzania danych PNR są
przekazywane przez jednostkę do spraw 
informacji o pasażerach do 
zainteresowanych właściwych organów 
państw członkowskich, jeżeli jednostka do 
spraw informacji o pasażerach stwierdzi, że
takie dane są potrzebne do zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania.

Or. de
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Poprawka 330
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, by w 
odniesieniu do osób zidentyfikowanych 
przez jednostkę do spraw informacji o 
pasażerach zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. a) i b), 
wyniki przetwarzania danych PNR były 
przekazywane przez tę jednostkę do spraw 
informacji o pasażerach do jednostek do 
spraw informacji o pasażerach innych 
państw członkowskich, jeżeli dana 
jednostka do spraw informacji o 
pasażerach uznaje takie dane za potrzebne 
do zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości, 
ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń 
w ich sprawie i ich ścigania. Jednostki do 
spraw informacji o pasażerach 
odbierających państw członkowskich 
przekazują takie dane PNR lub wyniki 
przetwarzania danych PNR swoim 
odpowiednim właściwym organom.

1. Państwa członkowskie zapewniają, by w 
odniesieniu do osób zidentyfikowanych 
przez jednostkę do spraw informacji o 
pasażerach zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. a) i b), 
wyniki przetwarzania danych PNR były 
przekazywane przez tę jednostkę do spraw 
informacji o pasażerach do jednostek do 
spraw informacji o pasażerach innych 
państw członkowskich, jeżeli dana 
jednostka do spraw informacji o 
pasażerach uznaje takie dane za potrzebne 
do zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania. Jednostki do spraw informacji 
o pasażerach odbierających państw 
członkowskich przekazują takie dane PNR 
lub wyniki przetwarzania danych PNR 
swoim odpowiednim właściwym organom.

Or. en

Poprawka 331
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, by w 
odniesieniu do osób zidentyfikowanych 
przez jednostkę do spraw informacji o 
pasażerach zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. a) i
b), wyniki przetwarzania danych PNR były 
przekazywane przez tę jednostkę do spraw 
informacji o pasażerach do jednostek do 

1. Państwa członkowskie zapewniają, by w 
odniesieniu do osób zidentyfikowanych 
przez jednostkę do spraw informacji o 
pasażerach zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. b), 
wyniki przetwarzania danych PNR były 
przekazywane przez tę jednostkę do spraw 
informacji o pasażerach do jednostek do 
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spraw informacji o pasażerach innych 
państw członkowskich, jeżeli dana 
jednostka do spraw informacji o 
pasażerach uznaje takie dane za potrzebne 
do zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania. Jednostki do spraw informacji 
o pasażerach odbierających państw 
członkowskich przekazują takie dane PNR 
lub wyniki przetwarzania danych PNR 
swoim odpowiednim właściwym organom.

spraw informacji o pasażerach innych 
państw członkowskich, jeżeli dana 
jednostka do spraw informacji o 
pasażerach uznaje takie dane za potrzebne 
do zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości
transgranicznej, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania. Takie przekazywanie jest 
ściśle ograniczone do danych, które są w 
danym przypadku niezbędne w celu 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości 
transgranicznej, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania, oraz jest uzasadnione 
pisemnie. Jednostki do spraw informacji o 
pasażerach odbierających państw 
członkowskich przekazują takie dane PNR 
lub wyniki przetwarzania danych PNR 
swoim odpowiednim właściwym organom.

Or. en

Uzasadnienie

Dane osobowe wszystkich pasażerów lotniczych nie powinny podlegać rutynowej wymianie. 
Wymiana danych powinna być ściśle ograniczona, powiązana z konkretnymi przypadkami 
zapobiegania przestępstwom terrorystycznym, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich 
sprawie i ich ścigania, a wnioski powinny być uzasadnione pisemnie dla umożliwienia 
weryfikacji.

Poprawka 332
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, by w 
odniesieniu do osób zidentyfikowanych 
przez jednostkę do spraw informacji o 
pasażerach zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. a) i
b), wyniki przetwarzania danych PNR były 
przekazywane przez tę jednostkę do spraw 

1. Państwa członkowskie zapewniają, by w 
odniesieniu do osób zidentyfikowanych 
przez jednostkę do spraw informacji o 
pasażerach zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. b), 
wyniki przetwarzania danych PNR były 
przekazywane przez tę jednostkę do spraw 
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informacji o pasażerach do jednostek do 
spraw informacji o pasażerach innych 
państw członkowskich, jeżeli dana 
jednostka do spraw informacji o 
pasażerach uznaje takie dane za potrzebne 
do zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania. Jednostki do spraw informacji 
o pasażerach odbierających państw 
członkowskich przekazują takie dane PNR 
lub wyniki przetwarzania danych PNR 
swoim odpowiednim właściwym organom.

informacji o pasażerach do jednostek do 
spraw informacji o pasażerach innych 
państw członkowskich, jeżeli dana 
jednostka do spraw informacji o 
pasażerach uznaje takie dane za potrzebne 
do zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości
transgranicznej, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania.

Takie przekazywanie jest ściśle 
ograniczone do danych, które są w danym 
przypadku niezbędne w celu zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym i poważnej 
przestępczości transgranicznej, ich 
wykrywania, prowadzenia dochodzeń w 
ich sprawie i ich ścigania, oraz jest 
uzasadnione pisemnie. Jednostki do spraw 
informacji o pasażerach odbierających 
państw członkowskich przekazują takie 
dane PNR lub wyniki przetwarzania 
danych PNR swoim odpowiednim 
właściwym organom.

Or. en

Poprawka 333
Hubert Pirker, Frank Engel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, by w
odniesieniu do osób zidentyfikowanych 
przez jednostkę do spraw informacji o 
pasażerach zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. a) i b), 
wyniki przetwarzania danych PNR były
przekazywane przez tę jednostkę do spraw 
informacji o pasażerach do jednostek do 

1. W odniesieniu do osób 
zidentyfikowanych przez jednostkę do 
spraw informacji o pasażerach zgodnie z 
art. 4 ust. 2 lit. a) i b), wyniki 
przetwarzania danych PNR są
przekazywane przez tę jednostkę do spraw 
informacji o pasażerach do jednostek do 



PE486.159v01-00 86/179 AM\897635PL.doc

PL

spraw informacji o pasażerach innych 
państw członkowskich, jeżeli dana
jednostka do spraw informacji o 
pasażerach uznaje takie dane za potrzebne 
do zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania. Jednostki do spraw informacji 
o pasażerach odbierających państw 
członkowskich przekazują takie dane PNR 
lub wyniki przetwarzania danych PNR 
swoim odpowiednim właściwym organom.

spraw informacji o pasażerach innych 
państw członkowskich i Europolu, o ile 
spełnione są warunki określone w decyzji 
Rady 2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 
2009 r. i niezależnie od tego, czy Europol 
pełni rolę jednostki do spraw informacji o 
pasażerach w rozumieniu art. 3, jeżeli 
inicjująca jednostka do spraw informacji o 
pasażerach stwierdza, że takie dane są
potrzebne do zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej
przestępczości, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania. Jednostki do spraw informacji 
o pasażerach odbierających państw 
członkowskich przekazują takie dane PNR 
lub wyniki przetwarzania danych PNR 
swoim odpowiednim właściwym organom.

Or. de
Uzasadnienie

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.

Poprawka 334
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jednostka do spraw informacji o 
pasażerach państwa członkowskiego ma 
prawo, w razie potrzeby, zwrócić się do 
jednostki do spraw informacji o pasażerach 
innego państwa członkowskiego o 
dostarczenie jej danych PNR 
przechowywanych w bazie danych tej 
drugiej jednostki zgodnie z art. 9 ust. 1 
oraz, w razie potrzeby, także wyników 
przetwarzania danych PNR. Wniosek o 

2. Jednostka do spraw informacji o 
pasażerach państwa członkowskiego ma 
prawo, w razie potrzeby, zwrócić się do 
jednostki do spraw informacji o pasażerach 
innego państwa członkowskiego o 
dostarczenie jej danych PNR 
przechowywanych w bazie danych tej 
drugiej jednostki zgodnie z art. 9 ust. 1 
oraz, w razie potrzeby, także wyników 
przetwarzania danych PNR. Wniosek o 
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przekazanie takich danym może dotyczyć 
jednego elementu danych lub połączenia 
takich elementów, w zależności do tego, co 
wnioskująca jednostka do spraw informacji 
o pasażerach uważa w konkretnym 
przypadku za konieczne do celów 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości, 
ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń 
w ich sprawie i ich ścigania. Jednostka do 
spraw informacji o pasażerach dostarcza 
danych będących przedmiotem wniosku 
tak szybko, jak jest to możliwe, 
dostarczając również wyniki przetwarzania 
danych PNR, jeżeli zostały one już 
przygotowane na mocy art. 4 ust. 2 lit. a) i 
b).

przekazanie takich danym może dotyczyć 
jednego elementu danych lub połączenia 
takich elementów, w zależności do tego, co 
wnioskująca jednostka do spraw informacji 
o pasażerach uważa w konkretnym 
przypadku za konieczne do celów 
prowadzenia dochodzeń związanych z 
przestępstwami terrorystycznymi i 
poważną przestępczością transgraniczną i 
ich ścigania. Jednostka do spraw 
informacji o pasażerach dostarcza danych 
będących przedmiotem wniosku tak 
szybko, jak jest to możliwe, dostarczając 
również wyniki przetwarzania danych 
PNR, jeżeli zostały one już przygotowane 
na mocy art. 4 ust. 2 lit. a) i b).

Or. en

Poprawka 335
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jednostka do spraw informacji o 
pasażerach państwa członkowskiego ma
prawo, w razie potrzeby, zwrócić się do 
jednostki do spraw informacji o pasażerach 
innego państwa członkowskiego o 
dostarczenie jej danych PNR 
przechowywanych w bazie danych tej 
drugiej jednostki zgodnie z art. 9 ust. 1 
oraz, w razie potrzeby, także wyników 
przetwarzania danych PNR Wniosek o 
przekazanie takich danym może dotyczyć 
jednego elementu danych lub połączenia 
takich elementów, w zależności do tego, co 
wnioskująca jednostka do spraw 
informacji o pasażerach uważa w 
konkretnym przypadku za konieczne do 
celów zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej 

2. Właściwe organy państwa 
członkowskiego mają prawo, w razie 
potrzeby, zwrócić się do jednostki do 
spraw informacji o pasażerach lub 
właściwych organów innego państwa 
członkowskiego, które otrzymały dane z 
jednostki do spraw informacji o 
pasażerach zgodnie z ust. 1, o dostarczenie 
jej wyników przetwarzania tych danych 
PNR. Wniosek o przekazanie takich danym 
może dotyczyć jednego elementu danych 
lub połączenia takich elementów, w 
zależności do tego, co wnioskujący 
właściwy organ uważa w konkretnym 
przypadku za konieczne do celów 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, ich wykrywania, 
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przestępczości, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania. Jednostka do spraw 
informacji o pasażerach dostarcza danych 
będących przedmiotem wniosku tak 
szybko, jak jest to możliwe, dostarczając
również wyniki przetwarzania danych 
PNR, jeżeli zostały one już przygotowane 
na mocy art. 4 ust. 2 lit. a) i b).

prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania. Wymiana informacji 
następuje niezwłocznie, obejmując
również wyniki przetwarzania danych 
PNR, jeżeli zostały one już przygotowane 
na mocy art. 4 ust. 2 lit. a) i b).

Or. de

Poprawka 336
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jednostka do spraw informacji o 
pasażerach państwa członkowskiego ma 
prawo, w razie potrzeby, zwrócić się do 
jednostki do spraw informacji o pasażerach 
innego państwa członkowskiego o 
dostarczenie jej danych PNR 
przechowywanych w bazie danych tej 
drugiej jednostki zgodnie z art. 9 ust. 1 
oraz, w razie potrzeby, także wyników 
przetwarzania danych PNR. Wniosek o 
przekazanie takich danym może dotyczyć 
jednego elementu danych lub połączenia 
takich elementów, w zależności do tego, co 
wnioskująca jednostka do spraw informacji 
o pasażerach uważa w konkretnym 
przypadku za konieczne do celów 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości, 
ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń 
w ich sprawie i ich ścigania. Jednostka do 
spraw informacji o pasażerach dostarcza 
danych będących przedmiotem wniosku 
tak szybko, jak jest to możliwe, 
dostarczając również wyniki przetwarzania 
danych PNR, jeżeli zostały one już 
przygotowane na mocy art. 4 ust. 2 lit. a) i 
b).

2. Jednostka do spraw informacji o 
pasażerach państwa członkowskiego ma 
prawo, w razie potrzeby, zwrócić się do 
jednostki do spraw informacji o pasażerach 
innego państwa członkowskiego o 
dostarczenie jej danych PNR 
przechowywanych w bazie danych tej 
drugiej jednostki zgodnie z art. 9 ust. 1 
oraz, w razie potrzeby, także wyników 
przetwarzania danych PNR. Wniosek o 
przekazanie takich danym może dotyczyć 
jednego elementu danych lub połączenia 
takich elementów, w zależności do tego, co 
wnioskująca jednostka do spraw informacji 
o pasażerach uważa w konkretnym 
przypadku za konieczne do celów 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania. Jednostka do spraw 
informacji o pasażerach dostarcza danych 
będących przedmiotem wniosku tak 
szybko, jak jest to możliwe, dostarczając 
również wyniki przetwarzania danych 
PNR, jeżeli zostały one już przygotowane 
na mocy art. 4 ust. 2 lit. a) i b).
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Or. en

Poprawka 337
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jednostka do spraw informacji o 
pasażerach państwa członkowskiego ma 
prawo, w razie potrzeby, zwrócić się do 
jednostki do spraw informacji o pasażerach 
innego państwa członkowskiego o 
dostarczenie jej danych PNR 
przechowywanych w bazie danych tej 
drugiej jednostki zgodnie z art. 9 ust. 1 
oraz, w razie potrzeby, także wyników 
przetwarzania danych PNR. Wniosek o 
przekazanie takich danym może dotyczyć 
jednego elementu danych lub połączenia 
takich elementów, w zależności do tego, co 
wnioskująca jednostka do spraw informacji 
o pasażerach uważa w konkretnym 
przypadku za konieczne do celów 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania. Jednostka do spraw 
informacji o pasażerach dostarcza danych 
będących przedmiotem wniosku tak 
szybko, jak jest to możliwe, dostarczając 
również wyniki przetwarzania danych 
PNR, jeżeli zostały one już przygotowane 
na mocy art. 4 ust. 2 lit. a) i b).

2. Jednostka do spraw informacji o 
pasażerach państwa członkowskiego ma 
prawo, w razie potrzeby, zwrócić się do 
jednostki do spraw informacji o pasażerach 
innego państwa członkowskiego o 
dostarczenie jej danych PNR 
przechowywanych w bazie danych tej 
drugiej jednostki zgodnie z art. 9 ust. 1 
oraz, w razie potrzeby, także wyników 
przetwarzania danych PNR. Wniosek o 
przekazanie takich danym jest ściśle 
ograniczony do danych niezbędnych w 
konkretnym przypadku. Może on dotyczyć 
jednego elementu danych lub połączenia 
takich elementów, w zależności do tego, co 
wnioskująca jednostka do spraw informacji 
o pasażerach uważa w konkretnym 
przypadku za konieczne do celów 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości
transgranicznej, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania, i jest uzasadniony pisemnie. 
Jednostka do spraw informacji o 
pasażerach dostarcza danych będących 
przedmiotem wniosku tak szybko, jak jest 
to możliwe, dostarczając również wyniki 
przetwarzania danych PNR, jeżeli zostały 
one już przygotowane na mocy art. 4 ust. 2 
lit. b).

Or. en
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Poprawka 338
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jednostka do spraw informacji o 
pasażerach państwa członkowskiego ma 
prawo, w razie potrzeby, zwrócić się do 
jednostki do spraw informacji o pasażerach 
innego państwa członkowskiego o 
dostarczenie jej danych PNR 
przechowywanych w bazie danych tej 
drugiej jednostki zgodnie z art. 9 ust. 1 
oraz, w razie potrzeby, także wyników 
przetwarzania danych PNR. Wniosek o 
przekazanie takich danym może dotyczyć 
jednego elementu danych lub połączenia 
takich elementów, w zależności do tego, co 
wnioskująca jednostka do spraw informacji 
o pasażerach uważa w konkretnym 
przypadku za konieczne do celów 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania. Jednostka do spraw 
informacji o pasażerach dostarcza danych 
będących przedmiotem wniosku tak 
szybko, jak jest to możliwe, dostarczając 
również wyniki przetwarzania danych 
PNR, jeżeli zostały one już przygotowane 
na mocy art. 4 ust. 2 lit. a) i b).

2. Jednostka do spraw informacji o 
pasażerach państwa członkowskiego ma 
prawo, w razie potrzeby, zwrócić się do 
jednostki do spraw informacji o pasażerach 
innego państwa członkowskiego o 
dostarczenie jej danych PNR 
przechowywanych w bazie danych tej 
drugiej jednostki zgodnie z art. 9 ust. 1 
oraz, w razie potrzeby, także wyników 
przetwarzania danych PNR. Wniosek o 
przekazanie takich danym jest ściśle 
ograniczony do danych niezbędnych w 
konkretnym przypadku. Może on dotyczyć 
jednego elementu danych lub połączenia 
takich elementów, w zależności do tego, co 
wnioskująca jednostka do spraw informacji 
o pasażerach uważa w konkretnym 
przypadku za konieczne do celów 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości
transgranicznej, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania, i jest uzasadniony pisemnie. 
Jednostka do spraw informacji o 
pasażerach dostarcza danych będących 
przedmiotem wniosku tak szybko, jak jest 
to możliwe, dostarczając również wyniki 
przetwarzania danych PNR, jeżeli zostały 
one już przygotowane na mocy art. 4 ust. 2 
lit. b).

Or. en

Poprawka 339
Hubert Pirker, Frank Engel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jednostka do spraw informacji o 
pasażerach państwa członkowskiego ma
prawo, w razie potrzeby, zwrócić się do 
jednostki do spraw informacji o pasażerach 
innego państwa członkowskiego o 
dostarczenie jej danych PNR 
przechowywanych w bazie danych tej 
drugiej jednostki zgodnie z art. 9 ust. 1 
oraz, w razie potrzeby, także wyników 
przetwarzania danych PNR. Wniosek o 
przekazanie takich danym może dotyczyć 
jednego elementu danych lub połączenia 
takich elementów, w zależności do tego, co 
wnioskująca jednostka do spraw 
informacji o pasażerach uważa w 
konkretnym przypadku za konieczne do 
celów zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania. Jednostka do spraw 
informacji o pasażerach dostarcza danych 
będących przedmiotem wniosku tak 
szybko, jak jest to możliwe, dostarczając 
również wyniki przetwarzania danych 
PNR, jeżeli zostały one już przygotowane 
na mocy art. 4 ust. 2 lit. a) i b).

2. Jednostka do spraw informacji o 
pasażerach państwa członkowskiego oraz 
Europol, o ile spełnione są warunki 
określone w decyzji Rady 
2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 
r., mają prawo, w razie potrzeby, zwrócić 
się do jednostki do spraw informacji o 
pasażerach innego państwa 
członkowskiego o dostarczenie jej danych 
PNR przechowywanych w bazie danych tej 
drugiej jednostki zgodnie z art. 9 ust. 1 
oraz, w razie potrzeby, także wyników 
przetwarzania danych PNR. Wniosek o 
przekazanie takich danym może dotyczyć 
jednego elementu danych lub połączenia 
takich elementów, w zależności do tego, co 
wnioskująca instytucja uważa w 
konkretnym przypadku za konieczne do 
celów zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania. Jednostka do spraw 
informacji o pasażerach dostarcza danych 
będących przedmiotem wniosku tak 
szybko, jak jest to możliwe, dostarczając 
również wyniki przetwarzania danych 
PNR, jeżeli zostały one już przygotowane 
na mocy art. 4 ust. 2 lit. a) i b).

Or. de

Poprawka 340
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jednostka do spraw informacji o 
pasażerach państwa członkowskiego ma 
prawo, w razie potrzeby, zwrócić się do 
jednostki do spraw informacji o pasażerach 

3. Jednostka do spraw informacji o 
pasażerach państwa członkowskiego ma 
prawo, w razie potrzeby, zwrócić się do 
jednostki do spraw informacji o pasażerach 
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innego państwa członkowskiego o 
dostarczenie jej danych PNR 
przechowywanych w bazie danych tej 
drugiej jednostki zgodnie z art. 9 ust. 2 
oraz, w razie potrzeby, także wyników 
przetwarzania danych PNR. Jednostka do 
spraw informacji o pasażerach może 
wystąpić o udostępnienie określonych 
danych PNR przechowywanych przez 
jednostkę do spraw informacji o 
pasażerach innego państwa 
członkowskiego w ich pełnej formie bez
maskowania wyłącznie w wyjątkowych 
okolicznościach, w reakcji na konkretne 
zagrożenie lub konkretne postępowanie 
przygotowawcze lub sądowe związane z 
przestępstwem terrorystycznym lub 
poważnym przestępstwem.

innego państwa członkowskiego o 
dostarczenie jej danych PNR 
przechowywanych w bazie danych tej 
drugiej jednostki zgodnie z art. 9 ust. 2 
oraz, w razie potrzeby, także wyników 
przetwarzania danych PNR. Jednostka do 
spraw informacji o pasażerach może 
wystąpić o udostępnienie określonych 
danych PNR przechowywanych przez 
jednostkę do spraw informacji o 
pasażerach innego państwa 
członkowskiego w ich pełnej formie bez 
maskowania wyłącznie w wyjątkowych 
okolicznościach, w reakcji na konkretne 
zagrożenie lub konkretne postępowanie 
przygotowawcze lub sądowe związane z 
przestępstwem terrorystycznym lub 
poważnym przestępstwem
transgranicznym.

Or. en

Poprawka 341
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jednostka do spraw informacji o 
pasażerach państwa członkowskiego ma
prawo, w razie potrzeby, zwrócić się do 
jednostki do spraw informacji o 
pasażerach innego państwa 
członkowskiego o dostarczenie jej danych 
PNR przechowywanych w bazie danych 
tej drugiej jednostki zgodnie z art. 9 ust. 2 
oraz, w razie potrzeby, także wyników 
przetwarzania danych PNR Jednostka do 
spraw informacji o pasażerach może
wystąpić o udostępnienie określonych 
danych PNR przechowywanych przez 
jednostkę do spraw informacji o 
pasażerach innego państwa 
członkowskiego w ich pełnej formie bez 

3. Właściwe organy państwa 
członkowskiego mają prawo, w razie 
potrzeby, zwrócić się do właściwych 
organów innego państwa członkowskiego 
o dostarczenie im, zgodnie z art. 9 ust. 2,
wyników przetwarzania danych PNR
otrzymanych od jednostki do spraw 
informacji o pasażerach. Właściwe organy 
mogą wystąpić o udostępnienie 
określonych danych PNR 
przechowywanych przez jednostkę do 
spraw informacji o pasażerach w ich pełnej 
formie bez maskowania wyłącznie w 
wyjątkowych okolicznościach, w reakcji na 
konkretne zagrożenie lub konkretne 
postępowanie przygotowawcze lub sądowe 
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maskowania wyłącznie w wyjątkowych 
okolicznościach, w reakcji na konkretne 
zagrożenie lub konkretne postępowanie 
przygotowawcze lub sądowe związane z 
przestępstwem terrorystycznym lub 
poważnym przestępstwem.

związane z przestępstwem terrorystycznym 
lub poważnym przestępstwem.

Or. de

Poprawka 342
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jednostka do spraw informacji o 
pasażerach państwa członkowskiego ma 
prawo, w razie potrzeby, zwrócić się do 
jednostki do spraw informacji o pasażerach 
innego państwa członkowskiego o 
dostarczenie jej danych PNR 
przechowywanych w bazie danych tej 
drugiej jednostki zgodnie z art. 9 ust. 2 
oraz, w razie potrzeby, także wyników
przetwarzania danych PNR. Jednostka do 
spraw informacji o pasażerach może 
wystąpić o udostępnienie określonych 
danych PNR przechowywanych przez 
jednostkę do spraw informacji o 
pasażerach innego państwa 
członkowskiego w ich pełnej formie bez 
maskowania wyłącznie w wyjątkowych 
okolicznościach, w reakcji na konkretne 
zagrożenie lub konkretne postępowanie 
przygotowawcze lub sądowe związane z 
przestępstwem terrorystycznym lub 
poważnym przestępstwem.

3. Jednostka do spraw informacji o 
pasażerach państwa członkowskiego ma 
prawo, w razie potrzeby, zwrócić się do 
jednostki do spraw informacji o pasażerach 
innego państwa członkowskiego o 
dostarczenie jej danych PNR 
przechowywanych w bazie danych tej 
drugiej jednostki zgodnie z art. 9 ust. 2 
oraz, w razie potrzeby, także wyników 
przetwarzania danych PNR. Jednostka do 
spraw informacji o pasażerach może 
wystąpić o udostępnienie określonych 
danych PNR przechowywanych przez 
jednostkę do spraw informacji o 
pasażerach innego państwa 
członkowskiego w ich pełnej formie bez 
maskowania wyłącznie w wyjątkowych 
okolicznościach, w reakcji na konkretne 
zagrożenie lub konkretne postępowanie 
przygotowawcze lub sądowe związane z 
przestępstwem terrorystycznym.

Or. en

Poprawka 343
Jan Philipp Albrecht
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jednostka do spraw informacji o 
pasażerach państwa członkowskiego ma 
prawo, w razie potrzeby, zwrócić się do 
jednostki do spraw informacji o pasażerach 
innego państwa członkowskiego o 
dostarczenie jej danych PNR 
przechowywanych w bazie danych tej 
drugiej jednostki zgodnie z art. 9 ust. 2 
oraz, w razie potrzeby, także wyników 
przetwarzania danych PNR. Jednostka do 
spraw informacji o pasażerach może 
wystąpić o udostępnienie określonych 
danych PNR przechowywanych przez 
jednostkę do spraw informacji o 
pasażerach innego państwa 
członkowskiego w ich pełnej formie bez 
maskowania wyłącznie w wyjątkowych 
okolicznościach, w reakcji na konkretne 
zagrożenie lub konkretne postępowanie 
przygotowawcze lub sądowe związane z 
przestępstwem terrorystycznym lub 
poważnym przestępstwem.

3. Jednostka do spraw informacji o 
pasażerach państwa członkowskiego ma 
prawo, w razie potrzeby, zwrócić się do 
jednostki do spraw informacji o pasażerach 
innego państwa członkowskiego o 
dostarczenie jej danych PNR 
przechowywanych w bazie danych tej 
drugiej jednostki zgodnie z art. 9 ust. 2
oraz, w razie potrzeby, także wyników 
przetwarzania danych PNR. Jednostka do 
spraw informacji o pasażerach może 
wystąpić o udostępnienie określonych 
danych PNR przechowywanych przez 
jednostkę do spraw informacji o 
pasażerach innego państwa 
członkowskiego w ich pełnej formie bez 
maskowania wyłącznie w wyjątkowych 
okolicznościach, w reakcji na konkretne 
zagrożenie lub konkretne postępowanie 
przygotowawcze lub sądowe związane z 
przestępstwem terrorystycznym lub 
poważnym przestępstwem 
transgranicznym. Taki wniosek uzasadnia 
się pisemnie.

Or. en

Poprawka 344
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jednostka do spraw informacji o 
pasażerach państwa członkowskiego ma 
prawo, w razie potrzeby, zwrócić się do 
jednostki do spraw informacji o pasażerach 
innego państwa członkowskiego o 
dostarczenie jej danych PNR 

3. Jednostka do spraw informacji o 
pasażerach państwa członkowskiego ma 
prawo, w razie potrzeby, zwrócić się do 
jednostki do spraw informacji o pasażerach 
innego państwa członkowskiego o
dostarczenie jej danych PNR 
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przechowywanych w bazie danych tej 
drugiej jednostki zgodnie z art. 9 ust. 2 
oraz, w razie potrzeby, także wyników 
przetwarzania danych PNR. Jednostka do 
spraw informacji o pasażerach może 
wystąpić o udostępnienie określonych 
danych PNR przechowywanych przez 
jednostkę do spraw informacji o 
pasażerach innego państwa 
członkowskiego w ich pełnej formie bez 
maskowania wyłącznie w wyjątkowych 
okolicznościach, w reakcji na konkretne 
zagrożenie lub konkretne postępowanie 
przygotowawcze lub sądowe związane z 
przestępstwem terrorystycznym lub 
poważnym przestępstwem.

przechowywanych w bazie danych tej 
drugiej jednostki zgodnie z art. 9 ust. 2 
oraz, w razie potrzeby, także wyników 
przetwarzania danych PNR. Jednostka do 
spraw informacji o pasażerach może 
wystąpić o udostępnienie określonych 
danych PNR przechowywanych przez 
jednostkę do spraw informacji o 
pasażerach innego państwa 
członkowskiego w ich pełnej formie bez 
maskowania wyłącznie w wyjątkowych 
okolicznościach, w reakcji na konkretne 
zagrożenie lub konkretne postępowanie 
przygotowawcze lub sądowe związane z 
przestępstwem terrorystycznym lub 
poważnym przestępstwem
transgranicznym. Taki wniosek uzasadnia 
się pisemnie.

Or. en

Poprawka 345
Hubert Pirker, Frank Engel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jednostka do spraw informacji o 
pasażerach państwa członkowskiego ma
prawo, w razie potrzeby, zwrócić się do 
jednostki do spraw informacji o pasażerach 
innego państwa członkowskiego o 
dostarczenie jej danych PNR 
przechowywanych w bazie danych tej 
drugiej jednostki zgodnie z art. 9 ust. 2 
oraz, w razie potrzeby, także wyników 
przetwarzania danych PNR. Jednostka do 
spraw informacji o pasażerach może 
wystąpić o udostępnienie określonych 
danych PNR przechowywanych przez 
jednostkę do spraw informacji o 
pasażerach innego państwa 
członkowskiego w ich pełnej formie bez 
maskowania wyłącznie w wyjątkowych 

3. Jednostka do spraw informacji o 
pasażerach państwa członkowskiego oraz
Europol, o ile spełnione są warunki 
określone w decyzji Rady 
2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 
r., mają prawo, w razie potrzeby, zwrócić 
się do jednostki do spraw informacji o 
pasażerach innego państwa 
członkowskiego o dostarczenie jej danych 
PNR przechowywanych w bazie danych tej 
drugiej jednostki zgodnie z art. 9 ust. 2 
oraz, w razie potrzeby, także wyników 
przetwarzania danych PNR. Wnioskująca 
instytucja może wystąpić o udostępnienie 
określonych danych PNR 
przechowywanych przez jednostkę do 
spraw informacji o pasażerach innego 
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okolicznościach, w reakcji na konkretne 
zagrożenie lub konkretne postępowanie 
przygotowawcze lub sądowe związane z 
przestępstwem terrorystycznym lub 
poważnym przestępstwem.

państwa członkowskiego w ich pełnej 
formie bez maskowania wyłącznie w 
wyjątkowych okolicznościach, w reakcji na 
konkretne zagrożenie lub konkretne 
postępowanie przygotowawcze lub sądowe 
związane z przestępstwem terrorystycznym 
lub poważnym przestępstwem.

Or. de

Poprawka 346
Tanja Fajon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jednostka do spraw informacji o 
pasażerach państwa członkowskiego ma 
prawo, w razie potrzeby, zwrócić się do 
jednostki do spraw informacji o pasażerach 
innego państwa członkowskiego o 
dostarczenie jej danych PNR 
przechowywanych w bazie danych tej 
drugiej jednostki zgodnie z art. 9 ust. 2 
oraz, w razie potrzeby, także wyników 
przetwarzania danych PNR. Jednostka do 
spraw informacji o pasażerach może 
wystąpić o udostępnienie określonych 
danych PNR przechowywanych przez 
jednostkę do spraw informacji o 
pasażerach innego państwa 
członkowskiego w ich pełnej formie bez 
maskowania wyłącznie w wyjątkowych 
okolicznościach, w reakcji na konkretne 
zagrożenie lub konkretne postępowanie 
przygotowawcze lub sądowe związane z 
przestępstwem terrorystycznym lub 
poważnym przestępstwem.

3. Jednostka do spraw informacji o 
pasażerach państwa członkowskiego lub 
grupy państw członkowskich ma prawo, w 
razie potrzeby, zwrócić się do jednostki do 
spraw informacji o pasażerach innego 
państwa członkowskiego o dostarczenie jej 
danych PNR przechowywanych w bazie 
danych tej drugiej jednostki zgodnie z art. 
9 ust. 2 oraz, w razie potrzeby, także 
wyników przetwarzania danych PNR. 
Jednostka do spraw informacji o 
pasażerach może wystąpić o udostępnienie 
określonych danych PNR 
przechowywanych przez jednostkę do 
spraw informacji o pasażerach innego 
państwa członkowskiego w ich pełnej 
formie bez maskowania wyłącznie w 
wyjątkowych okolicznościach, w reakcji na 
konkretne zagrożenie lub konkretne 
postępowanie przygotowawcze lub sądowe 
związane z przestępstwem terrorystycznym 
lub poważnym przestępstwem.

Or. en

Poprawka 347
Cornelia Ernst
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właściwe organy państwa 
członkowskiego mogą wystąpić 
bezpośrednio do jednostki do spraw 
informacji o pasażerach innego państwa 
członkowskiego o przekazanie im danych 
PNR przechowywanych w bazie danych 
tej drugiej zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 
wyłącznie w przypadkach, w których jest 
to niezbędne do zapobieżenia 
bezpośredniemu, poważnemu zagrożeniu 
dla bezpieczeństwa publicznego. Takie 
wnioski dotyczą konkretnego 
postępowania przygotowawczego lub 
sądowego w sprawie przestępstwa 
terrorystycznego lub poważnego 
przestępstwa i muszą zawierać 
uzasadnienie. Jednostki do spraw 
informacji o pasażerach odpowiadają na 
takie wnioski w pierwszej kolejności. W 
pozostałych przypadkach właściwe organy 
kierują swoje wnioski za pośrednictwem 
jednostki do spraw informacji o 
pasażerach swojego państwa 
członkowskiego.

skreślony

Or. en

Poprawka 348
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właściwe organy państwa 
członkowskiego mogą wystąpić 
bezpośrednio do jednostki do spraw 
informacji o pasażerach innego państwa 
członkowskiego o przekazanie im danych 

4. Właściwe organy państwa 
członkowskiego mogą wystąpić 
bezpośrednio do jednostki do spraw 
informacji o pasażerach innego państwa 
członkowskiego o przekazanie im danych 



PE486.159v01-00 98/179 AM\897635PL.doc

PL

PNR przechowywanych w bazie danych tej 
drugiej zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 wyłącznie 
w przypadkach, w których jest to 
niezbędne do zapobieżenia 
bezpośredniemu, poważnemu zagrożeniu 
dla bezpieczeństwa publicznego. Takie 
wnioski dotyczą konkretnego 
postępowania przygotowawczego lub 
sądowego w sprawie przestępstwa 
terrorystycznego lub poważnego 
przestępstwa i muszą zawierać 
uzasadnienie. Jednostki do spraw 
informacji o pasażerach odpowiadają na 
takie wnioski w pierwszej kolejności. W 
pozostałych przypadkach właściwe organy 
kierują swoje wnioski za pośrednictwem 
jednostki do spraw informacji o pasażerach 
swojego państwa członkowskiego.

PNR przechowywanych w bazie danych tej 
drugiej zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 wyłącznie 
w przypadkach, w których jest to 
niezbędne do zapobieżenia konkretnemu, 
faktycznemu i bliskiemu zagrożeniu dla 
bezpieczeństwa publicznego. Takie 
wnioski dotyczą konkretnego 
postępowania przygotowawczego lub 
sądowego w sprawie przestępstwa 
terrorystycznego lub poważnego 
przestępstwa i muszą zawierać 
uzasadnienie. Jednostki do spraw 
informacji o pasażerach odpowiadają na 
takie wnioski w pierwszej kolejności. W 
pozostałych przypadkach właściwe organy 
kierują swoje wnioski za pośrednictwem 
jednostki do spraw informacji o pasażerach 
swojego państwa członkowskiego.

Or. en

Poprawka 349
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właściwe organy państwa 
członkowskiego mogą wystąpić 
bezpośrednio do jednostki do spraw 
informacji o pasażerach innego państwa 
członkowskiego o przekazanie im danych 
PNR przechowywanych w bazie danych tej 
drugiej zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 wyłącznie 
w przypadkach, w których jest to 
niezbędne do zapobieżenia 
bezpośredniemu, poważnemu zagrożeniu 
dla bezpieczeństwa publicznego. Takie 
wnioski dotyczą konkretnego 
postępowania przygotowawczego lub 
sądowego w sprawie przestępstwa 
terrorystycznego lub poważnego 
przestępstwa i muszą zawierać 
uzasadnienie. Jednostki do spraw 

4. Właściwe organy państwa 
członkowskiego mogą wystąpić 
bezpośrednio do jednostki do spraw 
informacji o pasażerach o przekazanie im 
danych PNR przechowywanych w bazie 
danych tej drugiej zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 
wyłącznie w przypadkach, w których jest 
to niezbędne do zapobieżenia 
bezpośredniemu, poważnemu zagrożeniu 
dla bezpieczeństwa publicznego. Takie 
wnioski dotyczą konkretnego 
postępowania przygotowawczego lub 
sądowego w sprawie przestępstwa 
terrorystycznego lub poważnego 
przestępstwa i muszą zawierać 
uzasadnienie. Jednostka do spraw 
informacji o pasażerach odpowiada na 
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informacji o pasażerach odpowiadają na 
takie wnioski w pierwszej kolejności. W 
pozostałych przypadkach właściwe organy 
kierują swoje wnioski za pośrednictwem 
jednostki do spraw informacji o 
pasażerach swojego państwa 
członkowskiego.

takie wnioski w pierwszej kolejności.

Or. de

Poprawka 350
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właściwe organy państwa 
członkowskiego mogą wystąpić 
bezpośrednio do jednostki do spraw 
informacji o pasażerach innego państwa 
członkowskiego o przekazanie im danych 
PNR przechowywanych w bazie danych tej 
drugiej zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 wyłącznie 
w przypadkach, w których jest to 
niezbędne do zapobieżenia 
bezpośredniemu, poważnemu zagrożeniu 
dla bezpieczeństwa publicznego. Takie 
wnioski dotyczą konkretnego 
postępowania przygotowawczego lub 
sądowego w sprawie przestępstwa 
terrorystycznego lub poważnego 
przestępstwa i muszą zawierać 
uzasadnienie. Jednostki do spraw 
informacji o pasażerach odpowiadają na 
takie wnioski w pierwszej kolejności. W 
pozostałych przypadkach właściwe organy 
kierują swoje wnioski za pośrednictwem 
jednostki do spraw informacji o pasażerach 
swojego państwa członkowskiego.

4. Właściwe organy państwa 
członkowskiego mogą wystąpić 
bezpośrednio do jednostki do spraw 
informacji o pasażerach innego państwa 
członkowskiego o przekazanie im danych 
PNR przechowywanych w bazie danych tej
drugiej zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 wyłącznie 
w przypadkach, w których jest to 
niezbędne do zapobieżenia 
bezpośredniemu, poważnemu zagrożeniu 
dla bezpieczeństwa publicznego. Takie 
wnioski dotyczą konkretnego 
postępowania przygotowawczego lub 
sądowego w sprawie przestępstwa 
terrorystycznego i muszą zawierać 
uzasadnienie. Jednostki do spraw 
informacji o pasażerach odpowiadają na 
takie wnioski w pierwszej kolejności. W 
pozostałych przypadkach właściwe organy 
kierują swoje wnioski za pośrednictwem 
jednostki do spraw informacji o pasażerach 
swojego państwa członkowskiego.

Or. en
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Poprawka 351
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właściwe organy państwa 
członkowskiego mogą wystąpić 
bezpośrednio do jednostki do spraw 
informacji o pasażerach innego państwa 
członkowskiego o przekazanie im danych 
PNR przechowywanych w bazie danych tej 
drugiej zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 wyłącznie 
w przypadkach, w których jest to 
niezbędne do zapobieżenia 
bezpośredniemu, poważnemu zagrożeniu 
dla bezpieczeństwa publicznego. Takie 
wnioski dotyczą konkretnego 
postępowania przygotowawczego lub 
sądowego w sprawie przestępstwa 
terrorystycznego lub poważnego 
przestępstwa i muszą zawierać 
uzasadnienie. Jednostki do spraw 
informacji o pasażerach odpowiadają na 
takie wnioski w pierwszej kolejności. W 
pozostałych przypadkach właściwe organy 
kierują swoje wnioski za pośrednictwem 
jednostki do spraw informacji o pasażerach 
swojego państwa członkowskiego.

4. Właściwe organy państwa 
członkowskiego mogą wystąpić 
bezpośrednio do jednostki do spraw 
informacji o pasażerach innego państwa 
członkowskiego o przekazanie im danych 
PNR przechowywanych w bazie danych tej 
drugiej zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 wyłącznie 
w przypadkach, w których jest to 
niezbędne do zapobieżenia 
bezpośredniemu, poważnemu zagrożeniu 
dla bezpieczeństwa publicznego. Takie 
wnioski dotyczą konkretnego 
postępowania przygotowawczego lub 
sądowego w sprawie przestępstwa 
terrorystycznego lub poważnego 
przestępstwa transgranicznego i muszą 
zawierać uzasadnienie. Jednostki do spraw 
informacji o pasażerach odpowiadają na 
takie wnioski w pierwszej kolejności. W 
pozostałych przypadkach właściwe organy 
kierują swoje wnioski za pośrednictwem 
jednostki do spraw informacji o pasażerach 
swojego państwa członkowskiego.

Or. en

Poprawka 352
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właściwe organy państwa 
członkowskiego mogą wystąpić 
bezpośrednio do jednostki do spraw 
informacji o pasażerach innego państwa 

4. Właściwe organy państwa 
członkowskiego mogą wystąpić 
bezpośrednio do jednostki do spraw 
informacji o pasażerach innego państwa 
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członkowskiego o przekazanie im danych 
PNR przechowywanych w bazie danych tej 
drugiej zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 wyłącznie 
w przypadkach, w których jest to 
niezbędne do zapobieżenia 
bezpośredniemu, poważnemu zagrożeniu 
dla bezpieczeństwa publicznego. Takie 
wnioski dotyczą konkretnego 
postępowania przygotowawczego lub 
sądowego w sprawie przestępstwa 
terrorystycznego lub poważnego 
przestępstwa i muszą zawierać 
uzasadnienie. Jednostki do spraw 
informacji o pasażerach odpowiadają na 
takie wnioski w pierwszej kolejności. W 
pozostałych przypadkach właściwe organy 
kierują swoje wnioski za pośrednictwem 
jednostki do spraw informacji o pasażerach 
swojego państwa członkowskiego.

członkowskiego o przekazanie im danych 
PNR przechowywanych w bazie danych tej 
drugiej zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 wyłącznie 
w przypadkach, w których jest to 
niezbędne do zapobieżenia 
bezpośredniemu, poważnemu zagrożeniu 
dla bezpieczeństwa publicznego. Takie 
wnioski dotyczą konkretnego 
postępowania przygotowawczego lub 
sądowego w sprawie przestępstwa 
terrorystycznego lub poważnego 
przestępstwa transgranicznego i muszą 
zawierać uzasadnienie. Jednostki do spraw 
informacji o pasażerach odpowiadają na 
takie wnioski w pierwszej kolejności. W 
pozostałych przypadkach właściwe organy 
kierują swoje wnioski za pośrednictwem 
jednostki do spraw informacji o pasażerach 
swojego państwa członkowskiego.

Or. en

Poprawka 353
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W wyjątkowych przypadkach, gdy 
niezbędny jest wcześniejszy dostęp, by 
zareagować na konkretne i faktyczne 
zagrożenie związane z przestępstwem 
terrorystycznym lub poważnym 
przestępstwem, jednostka do spraw 
informacji o pasażerach państwa 
członkowskiego ma prawo w każdym 
momencie wystąpić do jednostki do spraw 
informacji o pasażerach innego państwa 
członkowskiego o dostarczenie jej danych 
PNR dotyczących lotów z miejscem 
lądowania lub odlotu na terytorium tego 
drugiego państwa członkowskiego.

skreślony

Or. de
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Poprawka 354
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W wyjątkowych przypadkach, gdy 
niezbędny jest wcześniejszy dostęp, by 
zareagować na konkretne i faktyczne
zagrożenie związane z przestępstwem 
terrorystycznym lub poważnym 
przestępstwem, jednostka do spraw 
informacji o pasażerach państwa 
członkowskiego ma prawo w każdym 
momencie wystąpić do jednostki do spraw 
informacji o pasażerach innego państwa 
członkowskiego o dostarczenie jej danych 
PNR dotyczących lotów z miejscem 
lądowania lub odlotu na terytorium tego 
drugiego państwa członkowskiego.

5. W wyjątkowych przypadkach, gdy 
niezbędny jest wcześniejszy dostęp, by 
zareagować na konkretne, faktyczne i 
bliskie zagrożenie związane z 
przestępstwem terrorystycznym lub 
poważnym przestępstwem, jednostka do 
spraw informacji o pasażerach państwa 
członkowskiego ma prawo w każdym 
momencie wystąpić do jednostki do spraw 
informacji o pasażerach innego państwa 
członkowskiego o dostarczenie jej danych 
PNR dotyczących lotów z miejscem 
lądowania lub odlotu na terytorium tego 
drugiego państwa członkowskiego.

Or. en

Poprawka 355
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W wyjątkowych przypadkach, gdy 
niezbędny jest wcześniejszy dostęp, by 
zareagować na konkretne i faktyczne 
zagrożenie związane z przestępstwem 
terrorystycznym lub poważnym 
przestępstwem, jednostka do spraw 
informacji o pasażerach państwa 
członkowskiego ma prawo w każdym 
momencie wystąpić do jednostki do spraw 
informacji o pasażerach innego państwa 
członkowskiego o dostarczenie jej danych 

5. W wyjątkowych przypadkach, gdy 
niezbędny jest wcześniejszy dostęp, by 
zareagować na konkretne i faktyczne 
zagrożenie związane z przestępstwem 
terrorystycznym, jednostka do spraw 
informacji o pasażerach państwa 
członkowskiego ma prawo w każdym 
momencie wystąpić do jednostki do spraw 
informacji o pasażerach innego państwa 
członkowskiego o dostarczenie jej danych 
PNR dotyczących lotów z miejscem 
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PNR dotyczących lotów z miejscem 
lądowania lub odlotu na terytorium tego 
drugiego państwa członkowskiego.

lądowania lub odlotu na terytorium tego 
drugiego państwa członkowskiego.

Or. en

Poprawka 356
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W wyjątkowych przypadkach, gdy 
niezbędny jest wcześniejszy dostęp, by 
zareagować na konkretne i faktyczne 
zagrożenie związane z przestępstwem 
terrorystycznym lub poważnym 
przestępstwem, jednostka do spraw 
informacji o pasażerach państwa 
członkowskiego ma prawo w każdym 
momencie wystąpić do jednostki do spraw 
informacji o pasażerach innego państwa 
członkowskiego o dostarczenie jej danych 
PNR dotyczących lotów z miejscem 
lądowania lub odlotu na terytorium tego 
drugiego państwa członkowskiego.

5. W wyjątkowych przypadkach, gdy 
niezbędny jest wcześniejszy dostęp, by 
zareagować na konkretne i faktyczne 
zagrożenie związane z przestępstwem 
terrorystycznym lub poważnym 
przestępstwem transgranicznym, jednostka 
do spraw informacji o pasażerach państwa 
członkowskiego ma prawo w każdym 
momencie wystąpić do jednostki do spraw 
informacji o pasażerach innego państwa 
członkowskiego o dostarczenie jej danych 
PNR dotyczących lotów z miejscem 
lądowania lub odlotu na terytorium tego 
drugiego państwa członkowskiego. Takie 
wnioski są ściśle ograniczone do danych, 
które są w danym przypadku niezbędne w 
celu zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości 
transgranicznej, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania, oraz są uzasadnione 
pisemnie.

Or. en

Poprawka 357
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W wyjątkowych przypadkach, gdy 
niezbędny jest wcześniejszy dostęp, by 
zareagować na konkretne i faktyczne 
zagrożenie związane z przestępstwem 
terrorystycznym lub poważnym 
przestępstwem, jednostka do spraw 
informacji o pasażerach państwa 
członkowskiego ma prawo w każdym 
momencie wystąpić do jednostki do spraw 
informacji o pasażerach innego państwa
członkowskiego o dostarczenie jej danych 
PNR dotyczących lotów z miejscem 
lądowania lub odlotu na terytorium tego 
drugiego państwa członkowskiego.

5. W wyjątkowych przypadkach, gdy 
niezbędny jest wcześniejszy dostęp, by 
zareagować na konkretne i faktyczne
zagrożenie związane z przestępstwem 
terrorystycznym lub poważnym 
przestępstwem transgranicznym, jednostka 
do spraw informacji o pasażerach państwa 
członkowskiego ma prawo w każdym 
momencie wystąpić do jednostki do spraw 
informacji o pasażerach innego państwa 
członkowskiego o dostarczenie jej danych 
PNR dotyczących lotów z miejscem 
lądowania lub odlotu na terytorium tego 
drugiego państwa członkowskiego. Takie 
wnioski są ściśle ograniczone do danych, 
które są w danym przypadku niezbędne w 
celu zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości 
transgranicznej, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania, oraz są uzasadnione 
pisemnie.

Or. en

Poprawka 358
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Wymiana informacji na mocy 
niniejszego artykułu może odbywać się z 
wykorzystaniem istniejących kanałów 
międzynarodowej współpracy organów 
ścigania. Przekazywanie wniosków i 
wymiana informacji odbywają się w 
języku, który obowiązuje w 
wykorzystywanym kanale. Państwa 
członkowskie dokonujące notyfikacji 
zgodnie z art. 3 ust. 3 informują także 

6. Wymiana informacji na mocy 
niniejszego artykułu może odbywać się z 
wykorzystaniem istniejących kanałów 
międzynarodowej współpracy organów 
ścigania. Przekazywanie wniosków i 
wymiana informacji odbywają się w 
języku, który obowiązuje w 
wykorzystywanym kanale. Państwa 
członkowskie dokonujące notyfikacji 
zgodnie z art. 3 ust. 3 informują także 
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Komisję o tym komu należy przesyłać 
wnioski w pilnych przypadkach. Komisja 
przekazuje państwom członkowskim
otrzymane notyfikacje.

Komisję o tym komu należy przesyłać 
wnioski w pilnych przypadkach. Komisja 
przekazuje otrzymane notyfikacje
jednostce do spraw informacji o 
pasażerach.

Or. de

Poprawka 359
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Wymiana informacji na mocy 
niniejszego artykułu może odbywać się z 
wykorzystaniem istniejących kanałów 
międzynarodowej współpracy organów 
ścigania. Przekazywanie wniosków i 
wymiana informacji odbywają się w 
języku, który obowiązuje w 
wykorzystywanym kanale. Państwa 
członkowskie dokonujące notyfikacji 
zgodnie z art. 3 ust. 3 informują także 
Komisję o tym komu należy przesyłać 
wnioski w pilnych przypadkach. Komisja 
przekazuje państwom członkowskim 
otrzymane notyfikacje.

6. Wymiana informacji na mocy 
niniejszego artykułu może odbywać się z 
wykorzystaniem istniejących kanałów 
europejskiej i międzynarodowej 
współpracy organów ścigania, w 
szczególności Europolu i krajowych 
jednostek na mocy art. 8 decyzji Rady 
2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 
r. Przekazywanie wniosków i wymiana 
informacji odbywają się w języku, który 
obowiązuje w wykorzystywanym kanale. 
Państwa członkowskie dokonujące 
notyfikacji zgodnie z art. 3 ust. 3 informują 
także Komisję o tym komu należy 
przesyłać wnioski w pilnych przypadkach. 
Komisja przekazuje państwom 
członkowskim otrzymane notyfikacje.

Or. en

Poprawka 360
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Wymiana informacji na mocy 
niniejszego artykułu może odbywać się z 

6. Wymiana informacji na mocy 
niniejszego artykułu może odbywać się z 



PE486.159v01-00 106/179 AM\897635PL.doc

PL

wykorzystaniem istniejących kanałów 
międzynarodowej współpracy organów 
ścigania. Przekazywanie wniosków i 
wymiana informacji odbywają się w 
języku, który obowiązuje w 
wykorzystywanym kanale. Państwa 
członkowskie dokonujące notyfikacji 
zgodnie z art. 3 ust. 3 informują także 
Komisję o tym komu należy przesyłać 
wnioski w pilnych przypadkach. Komisja 
przekazuje państwom członkowskim 
otrzymane notyfikacje.

wykorzystaniem istniejących kanałów 
europejskiej i międzynarodowej 
współpracy organów ścigania, w 
szczególności Europolu i krajowych 
jednostek na mocy art. 8 decyzji Rady 
2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 
r. Przekazywanie wniosków i wymiana 
informacji odbywają się w języku, który 
obowiązuje w wykorzystywanym kanale. 
Państwa członkowskie dokonujące 
notyfikacji zgodnie z art. 3 ust. 3 informują 
także Komisję o tym komu należy 
przesyłać wnioski w pilnych przypadkach. 
Komisja przekazuje państwom 
członkowskim otrzymane notyfikacje.

Or. en

Poprawka 361
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8 skreślony
Przekazywanie danych państwom trzecim
Państwo członkowskie może przekazywać 
dane PNR i wyniki przetwarzania danych 
PNR państwu trzeciemu wyłącznie na 
zasadzie oceny każdego indywidualnego 
przypadku i jeżeli
a) warunki ustanowione w art. 13 decyzji 
ramowej Rady 2008/977/WSiSW zostały 
spełnione,
b) przekazanie jest konieczno do celów 
niniejszej dyrektywy określonych w art. 1 
ust. 2 oraz
c) państwo trzecie zgodzi się przekazywać 
dane do innego państwa trzeciego 
wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do 
celów niniejszej dyrektywy określonych w 
art. 1 ust. 2 oraz jedynie za wyraźną zgodą 
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państwa członkowskiego.

Or. en

Poprawka 362
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwo członkowskie może przekazywać 
dane PNR i wyniki przetwarzania danych 
PNR państwu trzeciemu wyłącznie na 
zasadzie oceny każdego indywidualnego 
przypadku i jeżeli

Jednostka do spraw informacji o 
pasażerach i państwa członkowskie mogą 
przekazywać dane PNR i wyniki 
przetwarzania danych PNR państwu 
trzeciemu wyłącznie na zasadzie oceny 
każdego indywidualnego przypadku i jeżeli

Or. de

Poprawka 363
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwo członkowskie może przekazywać 
dane PNR i wyniki przetwarzania danych 
PNR państwu trzeciemu wyłącznie na 
zasadzie oceny każdego indywidualnego 
przypadku i jeżeli

Państwo członkowskie może przekazywać 
dane PNR i wyniki przetwarzania danych 
PNR państwu trzeciemu tylko na 
podstawie umowy międzynarodowej 
między Unią a tym państwem trzecim, 
wyłącznie na zasadzie oceny każdego 
indywidualnego przypadku i jeżeli

Or. en

Poprawka 364
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – akapit pierwszy – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwo członkowskie może przekazywać 
dane PNR i wyniki przetwarzania danych 
PNR państwu trzeciemu wyłącznie na 
zasadzie oceny każdego indywidualnego 
przypadku i jeżeli

Państwo członkowskie może przekazywać 
dane PNR i wyniki przetwarzania danych 
PNR państwu trzeciemu wyłącznie na 
zasadzie oceny każdego indywidualnego 
przypadku i tylko wówczas, kiedy jest to 
jednoznacznie dopuszczone w wiążącej 
umowie międzynarodowej między Unią a 
tym państwem trzecim, oraz jeżeli

Or. en

Poprawka 365
Ágnes Hankiss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwo członkowskie może przekazywać 
dane PNR i wyniki przetwarzania danych 
PNR państwu trzeciemu wyłącznie na 
zasadzie oceny każdego indywidualnego 
przypadku i jeżeli

Państwo członkowskie może przekazywać 
dane PNR i wyniki przetwarzania danych 
PNR państwu trzeciemu wyłącznie na 
zasadzie oceny każdego indywidualnego 
przypadku i z zachowaniem gwarancji w 
zakresie ochrony, jeżeli

Or. hu

Poprawka 366
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) warunki ustanowione w art. 13 decyzji 
ramowej Rady 2008/977/WSiSW zostały 
spełnione,

a) warunki ustanowione w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
xx/xx/201x w sprawie ochrony osób w 
zakresie przetwarzania danych osobowych 
przez właściwe organy do celów 
zapobiegania przestępstwom, prowadzenia 
dochodzeń w ich sprawie, ich wykrywania 
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lub ścigania, wykonywania sankcji 
karnych oraz swobodnego przepływu 
takich danych, w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, 
Konwencji 108 o ochronie osób w związku 
z automatycznym przetwarzaniem danych 
osobowych oraz Europejskiej konwencji o 
ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności są spełnione;

Or. en

Uzasadnienie

Przed dyrektywą UE w sprawie danych PNR należy przyjąć dyrektywę w sprawie ochrony 
osób w zakresie przetwarzania danych osobowych przez właściwe organy do celów 
zapobiegania przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, ich wykrywania lub 
ścigania, wykonywania sankcji karnych oraz swobodnego przepływu takich danych.

Poprawka 367
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przekazanie jest konieczno do celów
niniejszej dyrektywy określonych w art. 1 
ust. 2 oraz

b) przekazanie jest konieczno i 
proporcjonalne do celów zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym i poważnej 
przestępczości transgranicznej, ich 
wykrywania, prowadzenia dochodzeń w 
ich sprawie i ich ścigania; oraz

Or. en

Poprawka 368
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – akapit pierwszy – litera ba) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) przekazanie podlega uprzedniemu 
zatwierdzeniu przez sąd.

Or. en

Poprawka 369
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) państwo trzecie zgodzi się przekazywać 
dane do innego państwa trzeciego 
wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do 
celów niniejszej dyrektywy określonych w 
art. 1 ust. 2 oraz jedynie za wyraźną zgodą 
państwa członkowskiego.

skreślona

Or. en

Poprawka 370
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) państwo trzecie zgodzi się przekazywać
dane do innego państwa trzeciego 
wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do 
celów niniejszej dyrektywy określonych w 
art. 1 ust. 2 oraz jedynie za wyraźną zgodą 
państwa członkowskiego.

c) państwo trzecie otrzymujące dane PNR 
w sposób wiążący zobowiązuje się nie 
przekazywać otrzymanych danych 
żadnemu innemu państwu trzeciemu.

Or. de
Uzasadnienie

Niejasne są przesłanki uzasadniające stworzenie możliwości przekazywania przez państwo 
trzecie danych do innego państwa trzeciego. Państwo trzecie ma możliwość bezpośredniego 
zwrócenia się w razie potrzeby do jednostki do spraw informacji o pasażerach.
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Poprawka 371
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) państwo trzecie zgodzi się przekazywać
dane do innego państwa trzeciego
wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do 
celów niniejszej dyrektywy określonych w 
art. 1 ust. 2 oraz jedynie za wyraźną zgodą 
państwa członkowskiego.

c) państwo trzecie zagwarantuje, że 
wykorzysta te dane wyłącznie wtedy, gdy 
jest to niezbędne do celów niniejszej 
dyrektywy określonych w art. 1 ust. 2.
Zabrania się przekazywania danych z tego 
państwa trzeciego do innego państwa 
trzeciego.

Or. en

Poprawka 372
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) państwo trzecie zgodzi się przekazywać
dane do innego państwa trzeciego
wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do 
celów niniejszej dyrektywy określonych w 
art. 1 ust. 2 oraz jedynie za wyraźną zgodą 
państwa członkowskiego.

c) państwo trzecie zagwarantuje, że 
wykorzysta te dane wyłącznie wtedy, gdy 
jest to niezbędne do celów niniejszej 
dyrektywy określonych w art. 1 ust. 2 oraz 
usunie je, kiedy tylko ich dalsze 
utrzymywanie nie będzie ściśle niezbędne.
Zabrania się przekazywania danych z 
państwa trzeciego do innego państwa 
trzeciego.

Or. en

Poprawka 373
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) państwo trzecie zgodzi się przekazywać 
dane do innego państwa trzeciego 
wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do 
celów niniejszej dyrektywy określonych w 
art. 1 ust. 2 oraz jedynie za wyraźną zgodą 
państwa członkowskiego.

c) państwo trzecie zgodzi się nie 
przekazywać danych do innego państwa 
trzeciego.

Or. en

Poprawka 374
Ágnes Hankiss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) państwo trzecie zgodzi się przekazywać 
dane do innego państwa trzeciego 
wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do 
celów niniejszej dyrektywy określonych w 
art. 1 ust. 2 oraz jedynie za wyraźną zgodą 
państwa członkowskiego.

c) państwo trzecie zgodzi się przekazywać 
dane do innego państwa trzeciego 
wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do 
celów niniejszej dyrektywy określonych w 
art. 1 ust. 2 oraz jedynie za wyraźną zgodą 
państwa członkowskiego, z jednoczesnym 
spełnieniem w odniesieniu do państwa 
trzeciego warunków zawartych w art. 13 
decyzji ramowej Rady 2008/977/WSiSW.

Or. hu

Poprawka 375
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – akapit pierwszy – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) państwo trzecie przyznaje obywatelom 
Unii, bez nadmiernych opóźnień i 
kosztów, te same prawo do wglądu w dane 
PNR, ich poprawienia i usunięcia oraz do 
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odszkodowania w związku z nimi, jakie 
obowiązują w Unii,

Or. en

Poprawka 376
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – akapit pierwszy – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) państwo trzecie przyznaje obywatelom 
Unii, bez nadmiernych opóźnień i 
kosztów, ten sam poziom ochrony danych 
osobowych i te same prawo do wglądu w 
dane PNR, do ich poprawienia i usunięcia 
oraz do odszkodowania w związku z nimi, 
jakie obowiązują w Unii,

Or. en

Poprawka 377
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – akapit pierwszy – litera cb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) państwo trzecie zapewnia odpowiedni i 
porównywalny poziom ochrony danych 
PNR.

Or. en

Poprawka 378
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – akapit pierwszy – litera cc) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) wszystkie warunki określone w art. 7 
są spełnione mutatis mutandis.

Or. en

Poprawka 379
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 skreślony
Okres zatrzymania danych

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
dane PNR dostarczone przez 
przewoźników lotniczych do jednostki do 
spraw informacji o pasażerach były 
przechowywane w bazie danych przez 
okres 30 dni od przekazania ich do 
jednostki do spraw informacji o 
pasażerach pierwszego państwa 
członkowskiego, na terytorium którego lot 
międzynarodowy ma miejsce lądowania 
lub odlotu.
2. Po upływie 30 dni od przekazania 
danych PNR do jednostki do spraw 
informacji o pasażerach, o której mowa w 
ust. 1, dane są przechowywane przez 
jednostkę do spraw informacji o 
pasażerach przez dalsze pięć lat. W tym 
okresie wszystkie elementy danych, które 
mogłyby posłużyć do identyfikacji 
pasażerów, których dotyczą dane PNR, są 
maskowane. Takie zanonimizowane dane 
są dostępne wyłącznie dla ograniczonej 
liczby pracowników jednostki do spraw 
informacji o pasażerach specjalnie 
upoważnionych do prowadzenia analizy 
danych PNR oraz opracowywania 
kryteriów oceny na mocy art. 4 ust. 2 lit. 
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d). Zezwolenie na dostęp do pełnych 
danych PNR uzyskuje jedynie dyrektor 
jednostki do spraw informacji o 
pasażerach, do celów art. 4 ust. 2 lit. c), w 
przypadkach, w których można zasadnie 
uznać, że jest to niezbędne do 
prowadzenia dochodzenia, w odpowiedzi 
na konkretne i faktyczne zagrożenie lub 
ryzyko lub konkretne postępowanie 
przygotowawcze lub sądowe przed sądem 
karnym.
Do celów niniejszej dyrektywy elementy 
danych, które mogłyby posłużyć do 
identyfikacji pasażera, którego dotyczą 
dane, i które powinny zostać 
przefiltrowane i zamaskowane to:
– imię i nazwisko, w tym imię i nazwisko 
innych pasażerów wymienionych w PNR 
oraz liczba pasażerów figurujących w 
PNR podróżujących razem;
– adres i dane kontaktowe;
– ogólne uwagi, o ile zawierają one 
informacje mogące posłużyć do 
identyfikacji pasażerów, do których 
odnoszą się PNR; oraz
– wszelkie zgromadzone dane pasażera 
przekazywane przed podróżą.
3. Państwa członkowskie zapewniają, by 
dane PNR były usuwane po upływie 
okresu wyznaczonego w ust. 2. Obowiązek 
ten pozostaje bez uszczerbku dla 
możliwości wykorzystania danych w 
przypadkach, w których konkretne dane 
PNR zostały przekazane właściwemu 
organowi i są wykorzystywane w 
konkretnych postępowaniach 
przygotowawczych lub postępowań 
sądowych przed sądem karnym, w którym 
to przypadku zatrzymanie takich danych 
przez właściwy organ regulowane jest 
prawem krajowym danego państwa 
członkowskiego.
4. Wyniki porównania, o którym mowa w 
art. 4 ust. 2 lit. a) i b), są przechowywane 
przez jednostkę do spraw informacji o 
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pasażerach jedynie przez okres potrzebny 
do poinformowania właściwych organów 
o skojarzeniu danych. Jeżeli po 
indywidualnej analizie w sposób 
niezautomatyzowany wynik 
automatycznego porównania okazał się 
negatywny, jest on mimo to 
przechowywany, by uniknąć przyszłych 
„nieprawidłowych” skojarzeń 
maksymalnie przez okres trzech lat, chyba 
że dane bazowe nie zostały jeszcze 
usunięte zgodnie z ust. 3 po upływie pięciu 
lat, w którym to przypadku odpowiedni 
wpis przechowywany jest do czasu 
usunięcia danych bazowych.

Or. en

Poprawka 380
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
dane PNR dostarczone przez 
przewoźników lotniczych do jednostki do 
spraw informacji o pasażerach były 
przechowywane w bazie danych przez 
okres 30 dni od przekazania ich do 
jednostki do spraw informacji o 
pasażerach pierwszego państwa 
członkowskiego, na terytorium którego lot 
międzynarodowy ma miejsce lądowania
lub odlotu.

1. Jednostka do spraw informacji o 
pasażerach zapewnia, by dane PNR 
dostarczone przez przewoźników 
lotniczych były przechowywane w jej 
bazie danych przez okres 30 dni od ich 
przekazania.

Or. de

Poprawka 381
Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
dane PNR dostarczone przez 
przewoźników lotniczych do jednostki do 
spraw informacji o pasażerach były 
przechowywane w bazie danych przez 
okres 30 dni od przekazania ich do 
jednostki do spraw informacji o pasażerach 
pierwszego państwa członkowskiego, na 
terytorium którego lot międzynarodowy ma 
miejsce lądowania lub odlotu.

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
dane PNR dostarczone przez 
przewoźników lotniczych do jednostki do 
spraw informacji o pasażerach były 
przechowywane w bazie danych przez 
okres jednego roku od przekazania ich do 
jednostki do spraw informacji o pasażerach 
pierwszego państwa członkowskiego, na 
terytorium którego lot wewnętrzny lub 
zewnętrzny w Unii ma miejsce lądowania 
lub odlotu.

Or. fr
Uzasadnienie

Zbyt krótki okres przechowywania danych pociągałby za sobą określone trudności 
operacyjne, zwłaszcza w pilnych przypadkach, gdy brakuje czasu na przeprowadzenie 
procedury demaskowania. Ponadto śledczy nie mieliby dostępu do danych w najważniejszych 
momentach postępowania wyjaśniającego. Na samym początku postępowania wyjaśniającego 
śledczy niekoniecznie dysponują jeszcze wszystkimi informacjami pozwalającymi im na 
stwierdzenie konieczności wglądu do danych.

Poprawka 382
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
dane PNR dostarczone przez 
przewoźników lotniczych do jednostki do 
spraw informacji o pasażerach były 
przechowywane w bazie danych przez 
okres 30 dni od przekazania ich do 
jednostki do spraw informacji o pasażerach 
pierwszego państwa członkowskiego, na 
terytorium którego lot międzynarodowy 
ma miejsce lądowania lub odlotu.

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
dane PNR dostarczone przez 
przewoźników lotniczych do jednostki do 
spraw informacji o pasażerach były 
przechowywane w bazie danych przez 
okres 3 dni od przekazania ich do jednostki 
do spraw informacji o pasażerach 
pierwszego państwa członkowskiego, na 
terytorium którego lot międzynarodowy 
ma miejsce lądowania lub odlotu.

Or. en
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Poprawka 383
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po upływie 30 dni od przekazania danych 
PNR do jednostki do spraw informacji o 
pasażerach, o której mowa w ust. 1, dane 
są przechowywane przez jednostkę do 
spraw informacji o pasażerach przez 
dalsze pięć lat. W tym okresie wszystkie 
elementy danych, które mogłyby posłużyć 
do identyfikacji pasażerów, których 
dotyczą dane PNR, są maskowane. Takie 
zanonimizowane dane są dostępne 
wyłącznie dla ograniczonej liczby 
pracowników jednostki do spraw 
informacji o pasażerach specjalnie 
upoważnionych do prowadzenia analizy 
danych PNR oraz opracowywania 
kryteriów oceny na mocy art. 4 ust. 2 lit. 
d). Zezwolenie na dostęp do pełnych 
danych PNR uzyskuje jedynie dyrektor 
jednostki do spraw informacji o 
pasażerach, do celów art. 4 ust. 2 lit. c), w 
przypadkach, w których można zasadnie 
uznać, że jest to niezbędne do 
prowadzenia dochodzenia, w odpowiedzi 
na konkretne i faktyczne zagrożenie lub 
ryzyko lub konkretne postępowanie 
przygotowawcze lub sądowe przed sądem 
karnym.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po upływie 30 dni od przekazania danych 
PNR do jednostki do spraw informacji o 
pasażerach, o której mowa w ust. 1, dane 
są przechowywane przez jednostkę do 
spraw informacji o pasażerach przez 
dalsze pięć lat. W tym okresie wszystkie 
elementy danych, które mogłyby posłużyć 
do identyfikacji pasażerów, których 
dotyczą dane PNR, są maskowane. Takie 
zanonimizowane dane są dostępne 
wyłącznie dla ograniczonej liczby 
pracowników jednostki do spraw 
informacji o pasażerach specjalnie 
upoważnionych do prowadzenia analizy 
danych PNR oraz opracowywania 
kryteriów oceny na mocy art. 4 ust. 2 lit. 
d). Zezwolenie na dostęp do pełnych 
danych PNR uzyskuje jedynie dyrektor 
jednostki do spraw informacji o 
pasażerach, do celów art. 4 ust. 2 lit. c), w 
przypadkach, w których można zasadnie 
uznać, że jest to niezbędne do 
prowadzenia dochodzenia, w odpowiedzi 
na konkretne i faktyczne zagrożenie lub 
ryzyko lub konkretne postępowanie 
przygotowawcze lub sądowe przed sądem 
karnym.

skreślony

Or. en

Poprawka 385
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po upływie 30 dni od przekazania danych 
PNR do jednostki do spraw informacji o 
pasażerach, o której mowa w ust. 1, dane 
są przechowywane przez jednostkę do 
spraw informacji o pasażerach przez dalsze 
pięć lat. W tym okresie wszystkie elementy 
danych, które mogłyby posłużyć do 
identyfikacji pasażerów, których dotyczą 
dane PNR, są maskowane. Takie 
zanonimizowane dane są dostępne 
wyłącznie dla ograniczonej liczby 
pracowników jednostki do spraw 
informacji o pasażerach specjalnie 
upoważnionych do prowadzenia analizy 
danych PNR oraz opracowywania 
kryteriów oceny na mocy art. 4 ust. 2 lit. 
d). Zezwolenie na dostęp do pełnych 
danych PNR uzyskuje jedynie dyrektor 
jednostki do spraw informacji o 
pasażerach, do celów art. 4 ust. 2 lit. c), w 
przypadkach, w których można zasadnie 
uznać, że jest to niezbędne do prowadzenia 
dochodzenia, w odpowiedzi na konkretne i 
faktyczne zagrożenie lub ryzyko lub 
konkretne postępowanie przygotowawcze
lub sądowe przed sądem karnym.

Po upływie 30 dni od przekazania danych 
PNR do jednostki do spraw informacji o 
pasażerach, o której mowa w ust. 1, dane 
są przechowywane przez jednostkę do 
spraw informacji o pasażerach przez dalsze 
trzy miesiące, po których są trwale 
usuwane. W tym okresie wszystkie 
elementy danych, które mogłyby posłużyć 
do identyfikacji pasażerów, których 
dotyczą dane PNR, są maskowane. Takie 
dane pozbawione cech umożliwiających 
identyfikację osoby są dostępne wyłącznie 
dla ograniczonej liczby pracowników 
wyższego szczebla jednostki do spraw 
informacji o pasażerach specjalnie 
upoważnionych do prowadzenia analizy 
danych PNR. Zezwolenie na dostęp do 
pełnych danych PNR uzyskuje jedynie 
dyrektor jednostki do spraw informacji o 
pasażerach, do celów art. 4 ust. 2 lit. c), w 
przypadkach, w których jest to niezbędne 
do prowadzenia dochodzenia, w 
odpowiedzi na konkretne, faktyczne i 
bliskie zagrożenie lub w razie konkretnego 
postępowania przygotowawczego lub
sądowego przed sądem karnym.

Or. en

Poprawka 386
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po upływie 30 dni od przekazania danych 
PNR do jednostki do spraw informacji o 
pasażerach, o której mowa w ust. 1, dane 
są przechowywane przez jednostkę do 
spraw informacji o pasażerach przez dalsze 
pięć lat. W tym okresie wszystkie elementy 

Po upływie 30 dni od przekazania danych 
PNR do jednostki do spraw informacji o 
pasażerach, o której mowa w ust. 1, dane 
są przechowywane przez jednostkę do 
spraw informacji o pasażerach przez dalsze 
trzy lata. W tym okresie wszystkie 
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danych, które mogłyby posłużyć do 
identyfikacji pasażerów, których dotyczą 
dane PNR, są maskowane. Takie 
zanonimizowane dane są dostępne 
wyłącznie dla ograniczonej liczby 
pracowników jednostki do spraw 
informacji o pasażerach specjalnie 
upoważnionych do prowadzenia analizy 
danych PNR oraz opracowywania 
kryteriów oceny na mocy art. 4 ust. 2 lit. 
d). Zezwolenie na dostęp do pełnych 
danych PNR uzyskuje jedynie dyrektor 
jednostki do spraw informacji o 
pasażerach, do celów art. 4 ust. 2 lit. c), w 
przypadkach, w których można zasadnie 
uznać, że jest to niezbędne do prowadzenia 
dochodzenia, w odpowiedzi na konkretne i 
faktyczne zagrożenie lub ryzyko lub 
konkretne postępowanie przygotowawcze 
lub sądowe przed sądem karnym.

elementy danych, które mogłyby posłużyć 
do identyfikacji pasażerów, których 
dotyczą dane PNR, są maskowane. Takie 
zanonimizowane dane są dostępne 
wyłącznie dla ograniczonej liczby 
pracowników jednostki do spraw 
informacji o pasażerach specjalnie 
upoważnionych do prowadzenia analizy 
danych PNR oraz opracowywania 
kryteriów oceny na mocy art. 4 ust. 2 lit. 
d). Zezwolenie na dostęp do pełnych 
danych PNR uzyskuje jedynie dyrektor 
jednostki do spraw informacji o 
pasażerach, do celów art. 4 ust. 2 lit. c), w 
przypadkach, w których można zasadnie 
uznać, że jest to niezbędne do prowadzenia 
dochodzenia, w odpowiedzi na konkretne i 
faktyczne zagrożenie lub ryzyko lub 
konkretne postępowanie przygotowawcze 
lub sądowe przed sądem karnym.

Or. en

Poprawka 387
Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po upływie 30 dni od przekazania danych 
PNR do jednostki do spraw informacji o 
pasażerach, o której mowa w ust. 1, dane 
są przechowywane przez jednostkę do 
spraw informacji o pasażerach przez dalsze 
pięć lat. W tym okresie wszystkie elementy 
danych, które mogłyby posłużyć do 
identyfikacji pasażerów, których dotyczą 
dane PNR, są maskowane. Takie 
zanonimizowane dane są dostępne 
wyłącznie dla ograniczonej liczby 
pracowników jednostki do spraw 
informacji o pasażerach specjalnie 
upoważnionych do prowadzenia analizy 
danych PNR oraz opracowywania 

Po upływie jednego roku od przekazania 
danych PNR do jednostki do spraw 
informacji o pasażerach, o której mowa w 
ust. 1, dane są przechowywane przez 
jednostkę do spraw informacji o 
pasażerach przez dalsze pięć lat. W tym 
okresie wszystkie elementy danych, które 
mogłyby posłużyć do identyfikacji 
pasażerów, których dotyczą dane PNR, są 
anonimizowane. Takie zanonimizowane 
dane są dostępne wyłącznie dla 
ograniczonej liczby pracowników jednostki 
do spraw informacji o pasażerach 
specjalnie upoważnionych do prowadzenia 
analizy danych PNR oraz opracowywania 
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kryteriów oceny na mocy art. 4 ust. 2 lit. 
d). Zezwolenie na dostęp do pełnych 
danych PNR uzyskuje jedynie dyrektor
jednostki do spraw informacji o 
pasażerach, do celów art. 4 ust. 2 lit. c), w 
przypadkach, w których można zasadnie 
uznać, że jest to niezbędne do prowadzenia 
dochodzenia, w odpowiedzi na konkretne i 
faktyczne zagrożenie lub ryzyko lub 
konkretne postępowanie przygotowawcze 
lub sądowe przed sądem karnym.

kryteriów oceny na mocy art. 4 ust. 2 lit. 
d). Zezwolenie na dostęp do pełnych 
danych PNR uzyskuje jedynie ograniczona 
liczba indywidualnie wyznaczonych i 
specjalnie upoważnionych dyrektorów
jednostki do spraw informacji o 
pasażerach, do celów art. 4 ust. 2 lit. c), w 
przypadkach, w których można zasadnie 
uznać, że jest to niezbędne do prowadzenia 
dochodzenia, w odpowiedzi na konkretne i 
faktyczne zagrożenie lub ryzyko lub 
konkretne postępowanie przygotowawcze 
lub sądowe przed sądem karnym.

Or. fr
Uzasadnienie

W celu uniknięcia wszelkiej niejasności należy doprecyzować, że maskowanie odpowiada 
anonimizowaniu danych. Ponadto w celu zapewnienia ciągłości pracy jednostek do spraw 
informacji o pasażerach (przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę) należy umożliwić 
wgląd do pełnych zamaskowanych danych PNR kilku dodatkowym osobom, na wypadek 
gdyby dany dyrektor jednostki był niedostępny (choroba, urlop itp.).

Poprawka 388
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po upływie 30 dni od przekazania danych 
PNR do jednostki do spraw informacji o 
pasażerach, o której mowa w ust. 1, dane 
są przechowywane przez jednostkę do 
spraw informacji o pasażerach przez dalsze 
pięć lat. W tym okresie wszystkie elementy 
danych, które mogłyby posłużyć do 
identyfikacji pasażerów, których dotyczą 
dane PNR, są maskowane. Takie 
zanonimizowane dane są dostępne 
wyłącznie dla ograniczonej liczby 
pracowników jednostki do spraw 
informacji o pasażerach specjalnie 
upoważnionych do prowadzenia analizy 
danych PNR oraz opracowywania 
kryteriów oceny na mocy art. 4 ust. 2 lit. 
d). Zezwolenie na dostęp do pełnych 

Po upływie 3 dni od przekazania danych 
PNR do jednostki do spraw informacji o 
pasażerach, o której mowa w ust. 1, dane 
są przechowywane przez jednostkę do 
spraw informacji o pasażerach wyłącznie w 
przypadkach, w których można zasadnie 
uznać, że jest to niezbędne do 
prowadzenia dochodzenia, w odpowiedzi 
na konkretne i faktyczne zagrożenie lub 
ryzyko lub konkretne postępowanie 
przygotowawcze lub sądowe przed sądem 
karnym. W tym okresie, który nie 
przekracza czasu potrzebnego na 
przeprowadzenie takiego postępowania,
wszystkie elementy danych, które mogłyby 
posłużyć do identyfikacji pasażerów, 
których dotyczą dane PNR, są maskowane. 
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danych PNR uzyskuje jedynie dyrektor 
jednostki do spraw informacji o 
pasażerach, do celów art. 4 ust. 2 lit. c), w 
przypadkach, w których można zasadnie 
uznać, że jest to niezbędne do 
prowadzenia dochodzenia, w odpowiedzi 
na konkretne i faktyczne zagrożenie lub 
ryzyko lub konkretne postępowanie 
przygotowawcze lub sądowe przed sądem 
karnym.

Takie zanonimizowane dane są dostępne 
wyłącznie dla ograniczonej liczby 
pracowników jednostki do spraw 
informacji o pasażerach specjalnie 
upoważnionych do prowadzenia analizy 
danych PNR. Zezwolenie na dostęp do 
pełnych danych PNR uzyskuje jedynie 
dyrektor jednostki do spraw informacji o 
pasażerach, do celów art. 4 ust. 2 lit. c).

Or. en

Uzasadnienie

Należy unikać powszechnego zatrzymywania danych.

Poprawka 389
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit drugi – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– adres i dane kontaktowe; – dane kontaktowe oraz adres, w tym adres 
na fakturze;

Or. ro

Poprawka 390
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit drugi – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- adres i dane kontaktowe; - adres i dane kontaktowe, w tym adres na 
fakturze;

Or. en
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Poprawka 391
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit drugi – tiret drugie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- informacje dotyczące programów 
lojalnościowych;

Or. en

Poprawka 392
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit drugi – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– ogólne uwagi, o ile zawierają one 
informacje mogące posłużyć do 
identyfikacji pasażerów, do których 
odnoszą się PNR; oraz

skreślone

Or. en

Poprawka 393
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit drugi – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– ogólne uwagi, o ile zawierają one 
informacje mogące posłużyć do 
identyfikacji pasażerów, do których 
odnoszą się PNR; oraz

– informacje związane z programami 
lojalnościowymi oraz ogólne uwagi, o ile 
zawierają one informacje mogące posłużyć 
do identyfikacji pasażerów, do których 
odnoszą się PNR; oraz

Or. ro
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Poprawka 394
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają, by 
dane PNR były usuwane po upływie 
okresu wyznaczonego w ust. 2. Obowiązek 
ten pozostaje bez uszczerbku dla 
możliwości wykorzystania danych w 
przypadkach, w których konkretne dane 
PNR zostały przekazane właściwemu 
organowi i są wykorzystywane w 
konkretnych postępowaniach 
przygotowawczych lub postępowań 
sądowych przed sądem karnym, w którym 
to przypadku zatrzymanie takich danych 
przez właściwy organ regulowane jest 
prawem krajowym danego państwa 
członkowskiego.

3. Państwa członkowskie zapewniają, by 
dane PNR były usuwane po upływie 
okresu wyznaczonego w ust. 1. Obowiązek 
ten pozostaje bez uszczerbku dla 
możliwości wykorzystania danych w 
przypadkach, w których konkretne dane 
PNR zostały przekazane właściwemu 
organowi i są wykorzystywane w 
konkretnych postępowaniach 
przygotowawczych lub w ściganiu działań 
wymierzonych w konkretną osobę lub 
grupę osób, w którym to przypadku 
zatrzymanie takich danych przez właściwy 
organ regulowane jest prawem krajowym 
danego państwa członkowskiego.

Or. en

Poprawka 395
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają, by 
dane PNR były usuwane po upływie 
okresu wyznaczonego w ust. 2. Obowiązek 
ten pozostaje bez uszczerbku dla 
możliwości wykorzystania danych w 
przypadkach, w których konkretne dane 
PNR zostały przekazane właściwemu 
organowi i są wykorzystywane w 
konkretnych postępowaniach 
przygotowawczych lub postępowań 
sądowych przed sądem karnym, w którym 
to przypadku zatrzymanie takich danych 

3. Jednostka do spraw informacji o 
pasażerach zapewnia, by dane PNR były 
usuwane po upływie okresu wyznaczonego 
w ust. 2. Obowiązek ten pozostaje bez 
uszczerbku dla możliwości wykorzystania 
danych w przypadkach, w których 
konkretne dane PNR zostały przekazane 
właściwemu organowi i są 
wykorzystywane w konkretnych 
postępowaniach przygotowawczych lub 
postępowań sądowych przed sądem 
karnym, w którym to przypadku 
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przez właściwy organ regulowane jest 
prawem krajowym danego państwa 
członkowskiego.

zatrzymanie takich danych przez właściwy 
organ regulowane jest prawem krajowym 
danego państwa członkowskiego.

Or. de

Poprawka 396
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają, by 
dane PNR były usuwane po upływie 
okresu wyznaczonego w ust. 2. Obowiązek 
ten pozostaje bez uszczerbku dla 
możliwości wykorzystania danych w 
przypadkach, w których konkretne dane 
PNR zostały przekazane właściwemu 
organowi i są wykorzystywane w 
konkretnych postępowaniach 
przygotowawczych lub postępowań 
sądowych przed sądem karnym, w którym 
to przypadku zatrzymanie takich danych 
przez właściwy organ regulowane jest 
prawem krajowym danego państwa 
członkowskiego.

3. Państwa członkowskie zapewniają, by 
dane PNR były usuwane w sposób trwały 
po upływie okresu wyznaczonego w ust. 2. 
Obowiązek ten pozostaje bez uszczerbku 
dla możliwości wykorzystania danych w 
przypadkach, w których konkretne dane 
PNR zostały przekazane właściwemu 
organowi i są wykorzystywane w 
konkretnych postępowaniach 
przygotowawczych lub postępowań 
sądowych przed sądem karnym, w którym 
to przypadku zatrzymanie takich danych 
przez właściwy organ regulowane jest 
prawem krajowym danego państwa 
członkowskiego.

Or. en

Poprawka 397
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wyniki porównania, o którym mowa w 
art. 4 ust. 2 lit. a) i b), są przechowywane 
przez jednostkę do spraw informacji o 
pasażerach jedynie przez okres potrzebny 
do poinformowania właściwych organów o 
skojarzeniu danych. Jeżeli po 

4. Wyniki porównania, o którym mowa w 
art. 4 ust. 2 lit. a) i b), są przechowywane 
przez jednostkę do spraw informacji o 
pasażerach jedynie przez okres potrzebny 
do poinformowania właściwych organów o 
skojarzeniu danych. Jeżeli po 
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indywidualnej analizie w sposób 
niezautomatyzowany wynik 
automatycznego porównania okazał się 
negatywny, jest on mimo to 
przechowywany, by uniknąć przyszłych 
„nieprawidłowych” skojarzeń
maksymalnie przez okres trzech lat, chyba 
że dane bazowe nie zostały jeszcze 
usunięte zgodnie z ust. 3 po upływie pięciu 
lat, w którym to przypadku odpowiedni 
wpis przechowywany jest do czasu 
usunięcia danych bazowych.

indywidualnej analizie w sposób 
niezautomatyzowany wynik 
automatycznego porównania okazał się 
negatywny, jest on mimo to 
przechowywany, by uniknąć przyszłych 
„nieprawidłowych” skojarzeń 
maksymalnie przez okres roku, chyba że 
dane bazowe nie zostały jeszcze usunięte 
zgodnie z ust. 3 po upływie trzech lat, w 
którym to przypadku odpowiedni wpis 
przechowywany jest do czasu usunięcia 
danych bazowych.

Or. en

Poprawka 398
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wyniki porównania, o którym mowa w 
art. 4 ust. 2 lit. a) i b), są przechowywane 
przez jednostkę do spraw informacji o 
pasażerach jedynie przez okres potrzebny 
do poinformowania właściwych organów o 
skojarzeniu danych. Jeżeli po 
indywidualnej analizie w sposób 
niezautomatyzowany wynik 
automatycznego porównania okazał się 
negatywny, jest on mimo to 
przechowywany, by uniknąć przyszłych 
„nieprawidłowych” skojarzeń 
maksymalnie przez okres trzech lat, chyba 
że dane bazowe nie zostały jeszcze 
usunięte zgodnie z ust. 3 po upływie 
pięciu lat, w którym to przypadku 
odpowiedni wpis przechowywany jest do 
czasu usunięcia danych bazowych.

4. Wyniki porównania, o którym mowa w 
art. 4 ust. 2 lit. b), są przechowywane 
przez jednostkę do spraw informacji o 
pasażerach jedynie przez okres potrzebny 
do poinformowania właściwych organów o 
skojarzeniu danych. Jeżeli po 
indywidualnej analizie w sposób 
niezautomatyzowany wynik 
automatycznego porównania okazał się 
negatywny, dane bazowe są korygowane 
lub usuwane z właściwej bazy danych.

Or. en
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Poprawka 399
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wyniki porównania, o którym mowa w 
art. 4 ust. 2 lit. a) i b), są przechowywane 
przez jednostkę do spraw informacji o 
pasażerach jedynie przez okres potrzebny 
do poinformowania właściwych organów o 
skojarzeniu danych. Jeżeli po 
indywidualnej analizie w sposób 
niezautomatyzowany wynik 
automatycznego porównania okazał się 
negatywny, jest on mimo to 
przechowywany, by uniknąć przyszłych 
„nieprawidłowych” skojarzeń 
maksymalnie przez okres trzech lat, chyba 
że dane bazowe nie zostały jeszcze 
usunięte zgodnie z ust. 3 po upływie 
pięciu lat, w którym to przypadku 
odpowiedni wpis przechowywany jest do 
czasu usunięcia danych bazowych.

4. Wyniki porównania, o którym mowa w 
art. 4 ust. 2 lit. b), są przechowywane 
przez jednostkę do spraw informacji o 
pasażerach jedynie przez okres potrzebny 
do poinformowania właściwych organów o 
skojarzeniu danych. Jeżeli po 
indywidualnej analizie w sposób 
niezautomatyzowany wynik 
automatycznego porównania okazał się 
negatywny, dane są korygowane lub 
usuwane z bazy danych najpóźniej po 
upływie trzymiesięcznego okresu 
zatrzymania.

Or. en

Poprawka 400
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wyniki porównania, o którym mowa w 
art. 4 ust. 2 lit. a) i b), są przechowywane 
przez jednostkę do spraw informacji o 
pasażerach jedynie przez okres potrzebny 
do poinformowania właściwych organów o 
skojarzeniu danych. Jeżeli po 
indywidualnej analizie w sposób 
niezautomatyzowany wynik 
automatycznego porównania okazał się 

4. Wyniki porównania, o którym mowa w 
art. 4 ust. 2 lit. a), są przechowywane 
przez jednostkę do spraw informacji o 
pasażerach jedynie przez okres potrzebny 
do poinformowania właściwych organów o 
skojarzeniu danych. Jeżeli po 
indywidualnej analizie w sposób 
niezautomatyzowany wynik 
automatycznego porównania okazał się 
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negatywny, jest on mimo to 
przechowywany, by uniknąć przyszłych 
„nieprawidłowych” skojarzeń 
maksymalnie przez okres trzech lat, chyba 
że dane bazowe nie zostały jeszcze 
usunięte zgodnie z ust. 3 po upływie pięciu 
lat, w którym to przypadku odpowiedni 
wpis przechowywany jest do czasu 
usunięcia danych bazowych.

negatywny, jest on mimo to 
przechowywany, by uniknąć przyszłych 
„nieprawidłowych” skojarzeń 
maksymalnie przez okres trzech lat, chyba 
że dane bazowe nie zostały jeszcze 
usunięte zgodnie z ust. 3, w którym to 
przypadku odpowiedni wpis 
przechowywany jest do czasu usunięcia 
danych bazowych.

Or. en

Poprawka 401
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10 skreślony
Kary dla przewoźników lotniczych

Państwa członkowskie zapewniają, 
zgodnie ze swoim prawem krajowym, by 
przewoźnicy, którzy nie przekazują danych 
wymaganych na mocy niniejszej 
dyrektywy – o ile gromadzą już te dane –
lub nie przekazują ich we właściwym 
formacie lub w inny sposób naruszają 
przepisy krajowe przyjęte na podstawie 
niniejszej dyrektywy, podlegali 
odstraszającym, skutecznym i 
proporcjonalnym karom, w tym karom 
finansowym.

Or. en

Poprawka 402
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, 
zgodnie ze swoim prawem krajowym, by 
przewoźnicy, którzy nie przekazują danych 
wymaganych na mocy niniejszej 
dyrektywy – o ile gromadzą już te dane –
lub nie przekazują ich we właściwym 
formacie lub w inny sposób naruszają 
przepisy krajowe przyjęte na podstawie 
niniejszej dyrektywy, podlegali 
odstraszającym, skutecznym i 
proporcjonalnym karom, w tym karom 
finansowym.

Państwa członkowskie zapewniają, 
zgodnie ze swoim prawem krajowym, by 
przewoźnicy, którzy nie przekazują danych 
wymaganych na mocy niniejszej 
dyrektywy – o ile gromadzą już te dane –
lub nie przekazują ich we właściwym 
formacie określonym w wytycznych ICAO 
dotyczących danych PNR lub w inny 
sposób naruszają przepisy krajowe przyjęte 
na podstawie niniejszej dyrektywy, 
podlegali odstraszającym, skutecznym i 
proporcjonalnym karom, w tym karom 
finansowym. Przewoźnicy lotniczy nie 
podlegają karze, jeżeli władze państwa 
trzeciego nie zezwolą im na przekazanie 
danych PNR.

Or. en

Poprawka 403
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a
Kary nakładane na jednostkę do spraw 

informacji o pasażerach
Państwa członkowskie zapewniają, 
zgodnie z ich ustawodawstwem krajowym, 
stosowanie odstraszających, skutecznych i 
proporcjonalnych kar wobec jednostek do 
spraw informacji o pasażerach, które 
zbierają, wykorzystują i przekazują dane 
niezgodnie z postanowieniami niniejszej 
dyrektywy.

Or. en
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Poprawka 404
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11 skreślony
Ochrona danych osobowych

1. Każde państwo członkowskie zapewnia, 
by w odniesieniu do wszelkich operacji 
przetwarzania danych osobowych na 
podstawie niniejszej dyrektywy, 
pasażerowi przysługiwało takie samo 
prawo do wglądu, prawo do poprawienia, 
usunięcia i zablokowania, prawo do 
odszkodowania i prawo do sądowych 
środków ochrony prawnej, jak prawa 
przyjęte na mocy prawa krajowego w 
ramach wdrażania art. 17, 18, 19 i 20 
decyzji ramowej Rady 2008/977/WSiSW. 
Dlatego też zastosowanie mają przepisy 
art. 17, 18, 19 i 20 decyzji ramowej Rady 
2008/977/WSiSW.
2. Każde państwo członkowskie stanowi, 
że przepisy przyjęte w prawie krajowym w 
ramach wdrażania art. 21 i 22 decyzji 
ramowej Rady 2008/977/WSiSW 
dotyczące poufności przetwarzania i 
bezpieczeństwa danych miały 
zastosowanie także do wszelkich operacji 
przetwarzania danych osobowych na 
podstawie niniejszej dyrektywy.
3. Zakazuje się jakiegokolwiek 
przetwarzania danych ujawniających 
pochodzenie rasowe lub etniczne osób, ich 
wierzenia religijne lub filozoficzne, 
poglądy polityczne, przynależność do 
związków zawodowych albo zdrowie lub 
życie seksualne. W przypadku otrzymania 
takich danych PNR przez jednostkę do 
spraw informacji o pasażerach, są one 
niezwłocznie usuwane.
4. Wszelkie operacje przetwarzania 
danych PNR przez przewoźników 



PE486.159v01-00 132/179 AM\897635PL.doc

PL

lotniczych, wszelkie transfery danych 
PNR przez jednostki do spraw informacji 
o pasażerach oraz wszelkie wnioski 
właściwych organów lub jednostek do 
spraw informacji o pasażerach innych 
państw członkowskich i państw trzecich, 
nawet w przypadku odmowy ich realizacji, 
są rejestrowane lub dokumentowane przez 
jednostki do spraw informacji o 
pasażerach i właściwe organy do celów 
weryfikacji zgodności z prawem 
przetwarzania danych, monitorowania 
własnej działalności oraz 
zagwarantowania odpowiedniej 
integralności danych i bezpieczeństwa 
przetwarzania danych, w szczególności 
przez krajowe organy ochrony danych 
osobowych. Odpowiednie wpisy 
przechowywane są przez okres pięciu lat, 
chyba że dane bazowe nie zostały jeszcze 
usunięte zgodnie z art. 9 ust. 3 po upływie 
tych pięciu lat, w którym to przypadku 
wpisy są przechowywane do czasu 
usunięcia danych bazowych.
5. Państwa członkowskie zapewniają, by 
przewoźnicy lotniczy, ich przedstawiciele 
lub inni sprzedawcy biletów na lotniczy 
przewóz pasażerów wyraźnie i dokładnie 
informowali pasażerów lotów 
międzynarodowych w momencie 
rezerwacji lotu oraz w momencie nabycia 
biletu o dostarczaniu danych PNR do 
jednostki do spraw informacji o 
pasażerach, celach przetwarzania tych 
danych, okresie zatrzymania danych, ich 
potencjalnym wykorzystaniu do 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości, 
ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń 
w ich sprawie i ich ścigania, możliwości 
wymiany i udostępnienia takich danych 
oraz przysługujących pasażerom prawach 
do ochrony danych, w szczególności 
prawie do wniesienia skargi do wybranego 
krajowego organu ochrony danych. Te 
same informacje są udostępniane 
publicznie przez państwa członkowskie.
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6. Zakazuje się jakichkolwiek transferów 
danych PNR przez jednostki do spraw 
informacji o pasażerach i właściwe 
organy do podmiotów prywatnych w 
państwach członkowskich i państwach 
trzecich.
7. Bez uszczerbku dla art. 10 państwa 
członkowskie przyjmują odpowiednie 
środki w celu zapewnienia pełnego 
wdrożenia przepisów niniejszej decyzji 
ramowej oraz w szczególności 
ustanawiają skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające kary w przypadku 
naruszenia przepisów przyjętych na 
podstawie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 405
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie zapewnia, 
by w odniesieniu do wszelkich operacji 
przetwarzania danych osobowych na 
podstawie niniejszej dyrektywy, 
pasażerowi przysługiwało takie samo 
prawo do wglądu, prawo do poprawienia, 
usunięcia i zablokowania, prawo do 
odszkodowania i prawo do sądowych 
środków ochrony prawnej, jak prawa 
przyjęte na mocy prawa krajowego w 
ramach wdrażania art. 17, 18, 19 i 20 
decyzji ramowej Rady 2008/977/WSiSW.
Dlatego też zastosowanie mają przepisy 
art. 17, 18, 19 i 20 decyzji ramowej Rady 
2008/977/WSiSW.

1. Każde państwo członkowskie zapewnia, 
by przepisy przyjęte na mocy prawa 
krajowego w ramach wdrażania art. 21 i 22
decyzji ramowej Rady 2008/977/WSiSW 
dotyczące poufności przetwarzania i 
bezpieczeństwa danych miały 
zastosowanie także do wszelkich operacji 
przetwarzania danych osobowych na 
podstawie niniejszej dyrektywy.
Przewoźnikom lotniczym otrzymującym 
dane kontaktowe pasażerów od biur 
podróży zakazuje się ich wykorzystywania 
do celów komercyjnych.

Or. en
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Poprawka 406
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie zapewnia, 
by w odniesieniu do wszelkich operacji 
przetwarzania danych osobowych na 
podstawie niniejszej dyrektywy, 
pasażerowi przysługiwało takie samo 
prawo do wglądu, prawo do poprawienia, 
usunięcia i zablokowania, prawo do 
odszkodowania i prawo do sądowych 
środków ochrony prawnej, jak prawa 
przyjęte na mocy prawa krajowego w 
ramach wdrażania art. 17, 18, 19 i 20 
decyzji ramowej Rady 2008/977/WSiSW.
Dlatego też zastosowanie mają przepisy 
art. 17, 18, 19 i 20 decyzji ramowej Rady 
2008/977/WSiSW.

1. Każde państwo członkowskie zapewnia, 
by w odniesieniu do wszelkich operacji 
przetwarzania danych osobowych na 
podstawie niniejszej dyrektywy, 
pasażerowi przysługiwało takie samo 
prawo do wglądu, prawo do poprawienia, 
usunięcia i zablokowania, prawo do 
odszkodowania i prawo do sądowych 
środków ochrony prawnej, jak prawa 
przyjęte na mocy prawa krajowego w 
ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia xx/xx/201x w 
sprawie ochrony osób w zakresie 
przetwarzania danych osobowych przez 
właściwe organy do celów zapobiegania 
przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w 
ich sprawie, ich wykrywania lub ścigania, 
wykonywania sankcji karnych oraz 
swobodnego przepływu takich danych.

Or. en

Uzasadnienie

Przed dyrektywą UE w sprawie danych PNR należy przyjąć dyrektywę w sprawie ochrony 
osób w zakresie przetwarzania danych osobowych przez właściwe organy do celów 
zapobiegania przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, ich wykrywania lub 
ścigania, wykonywania sankcji karnych oraz swobodnego przepływu takich danych.

Poprawka 407
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie zapewnia, 1. Każde państwo członkowskie zapewnia, 
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by w odniesieniu do wszelkich operacji 
przetwarzania danych osobowych na 
podstawie niniejszej dyrektywy, 
pasażerowi przysługiwało takie samo 
prawo do wglądu, prawo do poprawienia, 
usunięcia i zablokowania, prawo do 
odszkodowania i prawo do sądowych 
środków ochrony prawnej, jak prawa 
przyjęte na mocy prawa krajowego w 
ramach wdrażania art. 17, 18, 19 i 20 
decyzji ramowej Rady 2008/977/WSiSW. 
Dlatego też zastosowanie mają przepisy 
art. 17, 18, 19 i 20 decyzji ramowej Rady 
2008/977/WSiSW.

by w odniesieniu do wszelkich operacji 
przetwarzania danych osobowych na 
podstawie niniejszej dyrektywy, 
pasażerowi przysługiwało takie samo 
prawo do wglądu, prawo do poprawienia, 
usunięcia i zablokowania, prawo do 
odszkodowania i prawo do sądowych 
środków ochrony prawnej, jak prawa 
przyjęte na mocy prawa krajowego w 
ramach wdrażania art. 17 ust. 1, art. 18, 19 
i 20 decyzji ramowej Rady 
2008/977/WSiSW. Dlatego też 
zastosowanie mają przepisy art. 17 ust. 1,
art. 18, 19 i 20 decyzji ramowej Rady 
2008/977/WSiSW.

Or. en

Poprawka 408
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie stanowi, 
że przepisy przyjęte w prawie krajowym w 
ramach wdrażania art. 21 i 22 decyzji 
ramowej Rady 2008/977/WSiSW 
dotyczące poufności przetwarzania i 
bezpieczeństwa danych miały 
zastosowanie także do wszelkich operacji
przetwarzania danych osobowych na 
podstawie niniejszej dyrektywy.

2. Każde państwo członkowskie stanowi, 
że przepisy przyjęte w prawie krajowym w 
ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia xx/xx/201x w 
sprawie ochrony osób w zakresie 
przetwarzania danych osobowych przez 
właściwe organy do celów zapobiegania 
przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w 
ich sprawie, ich wykrywania lub ścigania, 
wykonywania sankcji karnych oraz 
swobodnego przepływu takich danych.

Or. en

Poprawka 409
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie stanowi, 
że przepisy przyjęte w prawie krajowym w 
ramach wdrażania art. 21 i 22 decyzji 
ramowej Rady 2008/977/WSiSW 
dotyczące poufności przetwarzania i 
bezpieczeństwa danych miały 
zastosowanie także do wszelkich operacji 
przetwarzania danych osobowych na 
podstawie niniejszej dyrektywy.

2. Każde państwo członkowskie stanowi, 
że przepisy przyjęte w prawie krajowym w 
ramach wdrażania art. 21 i 22 decyzji 
ramowej Rady 2008/977/WSiSW 
dotyczące poufności przetwarzania i 
bezpieczeństwa danych miały 
zastosowanie także do wszelkich operacji 
przetwarzania danych osobowych na 
podstawie niniejszej dyrektywy.
Przewoźnikom lotniczym zabrania się 
wykorzystywania do celów 
marketingowych otrzymanych danych 
kontaktowych pasażerów, którzy 
rezerwowali bilet za pośrednictwem biura 
podróży lub pośrednika turystycznego.

Or. de

Poprawka 410
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeżeli przyjęte w ustawodawstwie 
krajowym przepisy wdrażające dyrektywę 
95/46/WE zapewniają pasażerom większe 
prawa do wglądu, poprawiania, usuwania 
i zablokowania danych, prawo do 
odszkodowania, do sądowych środków 
ochrony prawnej, poufności 
przetwarzania i bezpieczeństwa danych 
niż przepisy, o których mowa w ust. 1 i 2, 
stosuje się takie przepisy.

Or. en

Poprawka 411
Martin Ehrenhauser
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeżeli przyjęte w ustawodawstwie 
krajowym przepisy wdrażające dyrektywę 
95/46/WE zapewniają pasażerom większe 
prawa do wglądu, poprawiania, usuwania 
i zablokowania danych, prawo do 
odszkodowania, do sądowych środków 
ochrony prawnej, poufności 
przetwarzania i bezpieczeństwa danych 
niż przepisy, o których mowa w ust. 1 i 2, 
stosuje się takie przepisy.

Or. en

Poprawka 412
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zakazuje się jakiegokolwiek 
przetwarzania danych ujawniających 
pochodzenie rasowe lub etniczne osób, ich 
wierzenia religijne lub filozoficzne, 
poglądy polityczne, przynależność do 
związków zawodowych albo zdrowie lub 
życie seksualne. W przypadku otrzymania 
takich danych PNR przez jednostkę do 
spraw informacji o pasażerach, są one 
niezwłocznie usuwane.

3. Zakazuje się jakiegokolwiek 
przetwarzania danych ujawniających płeć,
pochodzenie rasowe, kolor skóry, 
pochodzenie etniczne lub społeczne osób, 
ich cechy genetyczne, język, wierzenia 
religijne lub filozoficzne, poglądy 
polityczne, przynależność do związków 
zawodowych, przynależność do 
mniejszości narodowej, majątek, 
niepełnosprawność, wiek albo zdrowie lub
orientację seksualną, zgodnie z art. 21 
Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej. W przypadku otrzymania 
takich danych PNR przez jednostkę do 
spraw informacji o pasażerach, są one 
niezwłocznie usuwane w sposób trwały.

Or. en
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Poprawka 413
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zakazuje się jakiegokolwiek 
przetwarzania danych ujawniających 
pochodzenie rasowe lub etniczne osób, ich 
wierzenia religijne lub filozoficzne, 
poglądy polityczne, przynależność do 
związków zawodowych albo zdrowie lub 
życie seksualne. W przypadku otrzymania 
takich danych PNR przez jednostkę do 
spraw informacji o pasażerach, są one 
niezwłocznie usuwane.

3. Zakazuje się jakiegokolwiek 
przetwarzania danych ujawniających 
pochodzenie rasowe lub etniczne osób, ich 
wierzenia religijne lub filozoficzne, 
poglądy polityczne, przynależność do 
związków zawodowych albo zdrowie, 
niepełnosprawność lub orientację 
seksualną. W przypadku otrzymania takich 
danych PNR przez jednostkę do spraw 
informacji o pasażerach, są one 
niezwłocznie usuwane; wobec 
przewoźników lotniczych 
przetwarzających takie dane stosuje się 
kary, o których mowa w art. 10 niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Poprawka 414
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wszelkie operacje przetwarzania danych 
PNR przez przewoźników lotniczych, 
wszelkie transfery danych PNR przez 
jednostki do spraw informacji o pasażerach 
oraz wszelkie wnioski właściwych 
organów lub jednostek do spraw 
informacji o pasażerach innych państw 
członkowskich i państw trzecich, nawet w 
przypadku odmowy ich realizacji, są 
rejestrowane lub dokumentowane przez 
jednostki do spraw informacji o pasażerach 
i właściwe organy do celów weryfikacji 

4. Wszelkie operacje przetwarzania danych 
PNR przez przewoźników lotniczych, 
wszelkie transfery danych PNR przez 
jednostkę do spraw informacji o 
pasażerach oraz wszelkie wnioski
właściwych organów państw 
członkowskich i państw trzecich, nawet w 
przypadku odmowy ich realizacji, są 
rejestrowane lub dokumentowane przez 
jednostkę do spraw informacji o 
pasażerach do celów weryfikacji zgodności 
z prawem przetwarzania danych, 



AM\897635PL.doc 139/179 PE486.159v01-00

PL

zgodności z prawem przetwarzania danych, 
monitorowania własnej działalności oraz 
zagwarantowania odpowiedniej 
integralności danych i bezpieczeństwa 
przetwarzania danych, w szczególności
przez krajowe organy ochrony danych 
osobowych. Odpowiednie wpisy 
przechowywane są przez okres pięciu lat, 
chyba że dane bazowe nie zostały jeszcze 
usunięte zgodnie z art. 9 ust. 3 po upływie 
tych pięciu lat, w którym to przypadku 
wpisy są przechowywane do czasu 
usunięcia danych bazowych.

monitorowania własnej działalności oraz 
zagwarantowania odpowiedniej 
integralności danych i bezpieczeństwa 
przetwarzania danych przez organ ochrony 
danych osobowych. Odpowiednie wpisy 
przechowywane są przez okres pięciu lat, 
chyba że dane bazowe nie zostały jeszcze 
usunięte zgodnie z art. 9 ust. 3 po upływie 
tych pięciu lat, w którym to przypadku 
wpisy są przechowywane do czasu 
usunięcia danych bazowych.

Or. de

Poprawka 415
Ágnes Hankiss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wszelkie operacje przetwarzania danych 
PNR przez przewoźników lotniczych, 
wszelkie transfery danych PNR przez 
jednostki do spraw informacji o pasażerach 
oraz wszelkie wnioski właściwych 
organów lub jednostek do spraw informacji 
o pasażerach innych państw członkowskich 
i państw trzecich, nawet w przypadku 
odmowy ich realizacji, są rejestrowane lub 
dokumentowane przez jednostki do spraw 
informacji o pasażerach i właściwe organy 
do celów weryfikacji zgodności z prawem 
przetwarzania danych, monitorowania 
własnej działalności oraz zagwarantowania 
odpowiedniej integralności danych i 
bezpieczeństwa przetwarzania danych, w 
szczególności przez krajowe organy 
ochrony danych osobowych. Odpowiednie 
wpisy przechowywane są przez okres 
pięciu lat, chyba że dane bazowe nie 
zostały jeszcze usunięte zgodnie z art. 9 
ust. 3 po upływie tych pięciu lat, w którym
to przypadku wpisy są przechowywane do 

4. Wszelkie operacje przetwarzania danych 
PNR przez przewoźników lotniczych, 
wszelkie transfery danych PNR przez 
jednostki do spraw informacji o pasażerach 
oraz wszelkie wnioski właściwych 
organów lub jednostek do spraw informacji 
o pasażerach innych państw członkowskich 
i państw trzecich, nawet w przypadku 
odmowy ich realizacji, są rejestrowane lub 
dokumentowane przez jednostki do spraw 
informacji o pasażerach i właściwe organy 
do celów weryfikacji zgodności z prawem 
przetwarzania danych, monitorowania 
własnej działalności oraz zagwarantowania 
odpowiedniej integralności danych i 
bezpieczeństwa przetwarzania danych, w 
szczególności przez krajowe organy 
ochrony danych osobowych. Odpowiednie 
wpisy przechowywane są przez okres 
pięciu lat, chyba że dane bazowe nie 
zostały jeszcze usunięte zgodnie z art. 9 
ust. 3 po upływie tych pięciu lat, w którym 
to przypadku wpisy są przechowywane do 
czasu usunięcia danych bazowych. Osoby 
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czasu usunięcia danych bazowych. przeprowadzające kontrole 
bezpieczeństwa, mające dostęp do danych 
PNR i analizujące je, a także zajmujące 
się rejestrami danych winny zostać 
poddane postępowaniu sprawdzającemu i 
przejść odpowiednie szkolenie z zakresu 
bezpieczeństwa. Każda osoba ma profil 
określający i determinujący rodzaj 
danych, do których ma ona dostęp w 
zależności od charakteru jej pracy, roli i 
uprawnień.

Or. hu

Poprawka 416
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Do ochrony wszystkich danych stosuje 
się szczególnie wysokie standardy 
bezpieczeństwa, kierując się najnowszymi 
odkryciami w debatach ekspertów 
dotyczących ochrony danych, stale 
aktualizowane w celu uwzględnienia 
nowej wiedzy i spostrzeżeń. Przy 
podejmowaniu odnośnych decyzji w 
sprawie stosowanych standardów 
bezpieczeństwa aspekty ekonomiczne 
bierze się pod uwagę najwyżej jako 
kwestię drugorzędną.
W szczególności stosuje się 
najnowocześniejsze procesy szyfrowania, 
które:
- uniemożliwiają wykorzystanie systemów 
przetwarzania danych przez osoby 
nieuprawnione;
- uniemożliwiają uprawnionym 
użytkownikom systemów przetwarzania 
danych dostęp do danych innych niż 
określone w ich prawach dostępu, jak 
również uniemożliwiają odczytanie, 
kopiowanie, zmianę i usuwanie danych 
osobowych bez zezwolenia w procesie ich 
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przetwarzania, wykorzystywania i po 
zatrzymaniu;
- uniemożliwiają odczytanie, kopiowanie, 
zmianę i usuwanie danych osobowych bez 
zezwolenia w procesie ich elektronicznego 
przekazywania oraz w trakcie przesyłania 
lub zapisywania na nośnikach informacji, 
oraz zapewniają możliwość sprawdzenia i 
stwierdzenia, dokąd mają być 
przekazywane dane osobowe za 
pośrednictwem systemów przesyłania 
danych.
Należy zagwarantować możliwość 
wstecznego sprawdzenia i stwierdzenia, 
czy dane osobowe zostały wprowadzone do 
systemów przetwarzania danych, 
zmienione lub usunięte oraz przez kogo.
Należy zapewnić, by dane osobowe 
przetwarzane na mocy umowy mogły być 
przetwarzane wyłącznie zgodnie z 
instrukcjami jednostki zamawiającej.
Należy zapewnić ochronę danych 
osobowych przed przypadkowym 
zniszczeniem lub utratą.
Należy zapewnić możliwość odrębnego 
przetwarzania danych zebranych w 
różnych celach.

Or. en

Poprawka 417
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Do ochrony wszystkich danych stosuje 
się szczególnie wysokie standardy 
bezpieczeństwa, kierując się najnowszymi 
odkryciami w debatach ekspertów 
dotyczących ochrony danych, stale 
aktualizowane w celu uwzględnienia 
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nowej wiedzy i spostrzeżeń.
W szczególności stosuje się 
najnowocześniejsze procesy szyfrowania, 
które:
- uniemożliwiają wykorzystanie systemów 
przetwarzania danych przez osoby
nieuprawnione;
- uniemożliwiają uprawnionym 
użytkownikom systemów przetwarzania 
danych dostęp do danych innych niż 
określone w ich prawach dostępu, jak 
również uniemożliwiają odczytanie, 
kopiowanie, zmianę i usuwanie danych 
osobowych bez zezwolenia w procesie ich 
przetwarzania lub wykorzystywania;
- uniemożliwiają odczytanie, kopiowanie 
lub zmianę danych osobowych bez 
zezwolenia w procesie ich elektronicznego 
przekazywania oraz w trakcie przesyłania 
lub zapisywania na nośnikach informacji, 
oraz zapewniają możliwość sprawdzenia i 
stwierdzenia, dokąd mają być 
przekazywane dane osobowe za 
pośrednictwem systemów przesyłania 
danych.
Należy zagwarantować możliwość 
wstecznego sprawdzenia i stwierdzenia, 
czy uzyskiwano dostęp do danych 
osobowych oraz kto go uzyskiwał.
Należy zapewnić, by dane osobowe 
przetwarzane na mocy umowy mogły być 
przetwarzane wyłącznie zgodnie z 
instrukcjami jednostki zamawiającej.

Or. en

Poprawka 418
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie zapewniają, by 
przewoźnicy lotniczy, ich przedstawiciele 
lub inni sprzedawcy biletów na lotniczy 
przewóz pasażerów wyraźnie i dokładnie 
informowali pasażerów lotów 
międzynarodowych w momencie 
rezerwacji lotu oraz w momencie nabycia 
biletu o dostarczaniu danych PNR do 
jednostki do spraw informacji o 
pasażerach, celach przetwarzania tych 
danych, okresie zatrzymania danych, ich 
potencjalnym wykorzystaniu do 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania, możliwości wymiany i 
udostępnienia takich danych oraz 
przysługujących pasażerom prawach do 
ochrony danych, w szczególności prawie 
do wniesienia skargi do wybranego 
krajowego organu ochrony danych. Te 
same informacje są udostępniane 
publicznie przez państwa członkowskie.

5. Państwa członkowskie zapewniają, by 
przewoźnicy lotniczy, ich przedstawiciele 
lub inni sprzedawcy biletów na lotniczy 
przewóz pasażerów wyraźnie i dokładnie 
informowali pasażerów lotów 
międzynarodowych w momencie 
rezerwacji lotu oraz w momencie nabycia 
biletu o dostarczaniu danych PNR do 
jednostek do spraw informacji o 
pasażerach, celach przetwarzania tych 
danych, okresie zatrzymania danych, ich 
potencjalnym wykorzystaniu do 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości
transgranicznej, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania, możliwości wymiany i 
udostępnienia takich danych oraz 
przysługujących pasażerom prawach do 
ochrony danych, na przykład prawie do 
wglądu w dane, ich poprawienia, 
usunięcia i zablokowania oraz prawie do 
wniesienia skargi do wybranego krajowego 
organu ochrony danych. Te same 
informacje są udostępniane publicznie 
przez państwa członkowskie.

Or. en

Poprawka 419
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie zapewniają, by 
przewoźnicy lotniczy, ich przedstawiciele 
lub inni sprzedawcy biletów na lotniczy 
przewóz pasażerów wyraźnie i dokładnie 
informowali pasażerów lotów 
międzynarodowych w momencie 

5. Państwa członkowskie zapewniają, by 
przewoźnicy lotniczy, ich przedstawiciele 
lub inni sprzedawcy biletów na lotniczy 
przewóz pasażerów wyraźnie i dokładnie 
informowali pasażerów lotów 
międzynarodowych w momencie 
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rezerwacji lotu oraz w momencie nabycia 
biletu o dostarczaniu danych PNR do 
jednostki do spraw informacji o 
pasażerach, celach przetwarzania tych 
danych, okresie zatrzymania danych, ich 
potencjalnym wykorzystaniu do 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości, 
ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń 
w ich sprawie i ich ścigania, możliwości 
wymiany i udostępnienia takich danych 
oraz przysługujących pasażerom prawach 
do ochrony danych, w szczególności 
prawie do wniesienia skargi do wybranego 
krajowego organu ochrony danych. Te 
same informacje są udostępniane 
publicznie przez państwa członkowskie.

rezerwacji lotu oraz w momencie nabycia 
biletu o dostarczaniu danych PNR do 
jednostki do spraw informacji o 
pasażerach, celach przetwarzania tych 
danych, okresie zatrzymania danych, ich 
potencjalnym wykorzystaniu do 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania, ich przetwarzaniu na 
podstawie wcześniej ustalonych kryteriów
określonych przez właściwe władze, o 
których mowa w art. 5, możliwości 
wymiany i udostępnienia takich danych 
oraz przysługujących pasażerom prawach 
do ochrony danych, w szczególności 
prawie do wniesienia skargi do wybranego 
krajowego organu ochrony danych. Te 
same informacje są udostępniane 
publicznie przez państwa członkowskie.

Or. en

Poprawka 420
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie zapewniają, by 
przewoźnicy lotniczy, ich przedstawiciele 
lub inni sprzedawcy biletów na lotniczy 
przewóz pasażerów wyraźnie i dokładnie 
informowali pasażerów lotów 
międzynarodowych w momencie 
rezerwacji lotu oraz w momencie nabycia 
biletu o dostarczaniu danych PNR do 
jednostki do spraw informacji o 
pasażerach, celach przetwarzania tych 
danych, okresie zatrzymania danych, ich 
potencjalnym wykorzystaniu do 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, ich wykrywania, 

5. Państwa członkowskie zapewniają, by w 
momencie rezerwacji lotu oraz w 
momencie nabycia biletu pasażerowi lotów 
międzynarodowych byli wyraźnie i 
dokładnie informowani o dostarczaniu 
danych PNR do jednostek do spraw
informacji o pasażerach, celach 
przetwarzania tych danych, okresie 
zatrzymania danych, ich potencjalnym 
wykorzystaniu do zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym i poważnej 
przestępczości transgranicznej, ich 
wykrywania, prowadzenia dochodzeń w 
ich sprawie i ich ścigania, możliwości 
wymiany i udostępnienia takich danych 
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prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania, możliwości wymiany i 
udostępnienia takich danych oraz 
przysługujących pasażerom prawach do 
ochrony danych, w szczególności prawie 
do wniesienia skargi do wybranego 
krajowego organu ochrony danych. Te 
same informacje są udostępniane
publicznie przez państwa członkowskie.

oraz przysługujących pasażerom prawach 
do ochrony danych, na przykład prawie do 
wglądu w dane, ich poprawienia, 
usunięcia i zablokowania oraz prawie do 
wniesienia skargi do wybranego krajowego 
organu ochrony danych. Te same 
informacje są udostępniane publicznie 
przez państwa członkowskie.

Or. en

Poprawka 421
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie zapewniają, by 
przewoźnicy lotniczy, ich przedstawiciele 
lub inni sprzedawcy biletów na lotniczy 
przewóz pasażerów wyraźnie i dokładnie 
informowali pasażerów lotów 
międzynarodowych w momencie 
rezerwacji lotu oraz w momencie nabycia 
biletu o dostarczaniu danych PNR do 
jednostki do spraw informacji o 
pasażerach, celach przetwarzania tych 
danych, okresie zatrzymania danych, ich 
potencjalnym wykorzystaniu do 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości, 
ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń 
w ich sprawie i ich ścigania, możliwości 
wymiany i udostępnienia takich danych 
oraz przysługujących pasażerom prawach 
do ochrony danych, w szczególności 
prawie do wniesienia skargi do wybranego 
krajowego organu ochrony danych. Te 
same informacje są udostępniane 
publicznie przez państwa członkowskie.

5. Państwa członkowskie zapewniają, by 
przewoźnicy lotniczy, ich przedstawiciele 
lub inni sprzedawcy biletów na lotniczy 
przewóz pasażerów wyraźnie i dokładnie 
informowali pasażerów lotów 
międzynarodowych w momencie 
rezerwacji lotu oraz w momencie nabycia 
biletu o dostarczaniu danych PNR do 
jednostki do spraw informacji o 
pasażerach, celach przetwarzania tych 
danych, okresie zatrzymania danych, 
możliwości wymiany i udostępnienia 
takich danych oraz przysługujących 
pasażerom prawach do ochrony danych, w 
szczególności prawie do wniesienia skargi 
do wybranego krajowego organu ochrony 
danych. Te same informacje są 
udostępniane publicznie przez państwa 
członkowskie.

Or. en
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Poprawka 422
Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie zapewniają, by 
przewoźnicy lotniczy, ich przedstawiciele 
lub inni sprzedawcy biletów na lotniczy 
przewóz pasażerów wyraźnie i dokładnie 
informowali pasażerów lotów 
międzynarodowych w momencie 
rezerwacji lotu oraz w momencie nabycia 
biletu o dostarczaniu danych PNR do 
jednostki do spraw informacji o 
pasażerach, celach przetwarzania tych 
danych, okresie zatrzymania danych, ich 
potencjalnym wykorzystaniu do 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania, możliwości wymiany i 
udostępnienia takich danych oraz 
przysługujących pasażerom prawach do 
ochrony danych, w szczególności prawie 
do wniesienia skargi do wybranego 
krajowego organu ochrony danych. Te 
same informacje są udostępniane 
publicznie przez państwa członkowskie.

5. Państwa członkowskie zapewniają, by 
przewoźnicy lotniczy, ich przedstawiciele 
lub inni sprzedawcy biletów na lotniczy 
przewóz pasażerów wyraźnie i dokładnie 
informowali pasażerów lotów 
wewnętrznych i zewnętrznych w Unii w 
momencie rezerwacji lotu oraz w 
momencie nabycia biletu o dostarczaniu 
danych PNR do jednostki do spraw 
informacji o pasażerach, celach 
przetwarzania tych danych, okresie 
zatrzymania danych, ich potencjalnym 
wykorzystaniu do zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania, możliwości wymiany i 
udostępnienia takich danych oraz 
przysługujących pasażerom prawach do 
ochrony danych, w szczególności prawie 
do wniesienia skargi do wybranego 
krajowego organu ochrony danych. Te 
same informacje są udostępniane 
publicznie przez państwa członkowskie.

Or. fr
Uzasadnienie

Poprawka wynika z objęcia zakresem stosowania dyrektywy wszystkich lotów wewnętrznych 
w Unii. Terminy „loty wewnętrzne i zewnętrzne w Unii” lepiej stosować zamiast terminów 
„loty międzynarodowe/ wewnętrzne” pochodzących z kodeksu granicznego Schengen, który 
nie odpowiada dyrektywie mającej zastosowanie do całego terytorium Unii Europejskiej.

Poprawka 423
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Zakazuje się jakichkolwiek transferów 
danych PNR przez jednostki do spraw 
informacji o pasażerach i właściwe organy 
do podmiotów prywatnych w państwach 
członkowskich i państwach trzecich.

6. Zakazuje się jakichkolwiek transferów 
danych PNR przez jednostkę do spraw 
informacji o pasażerach i właściwe organy 
do podmiotów prywatnych w państwach 
członkowskich i państwach trzecich.

Or. de

Poprawka 424
Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Bez uszczerbku dla art. 10 państwa 
członkowskie przyjmują odpowiednie 
środki w celu zapewnienia pełnego 
wdrożenia przepisów niniejszej decyzji 
ramowej oraz w szczególności ustanawiają 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające 
kary w przypadku naruszenia przepisów 
przyjętych na podstawie niniejszej 
dyrektywy.

7. Bez uszczerbku dla art. 10 państwa 
członkowskie przyjmują odpowiednie 
środki w celu zapewnienia pełnego 
wdrożenia przepisów niniejszej decyzji 
ramowej oraz w szczególności ustanawiają 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające 
kary w przypadku naruszenia przepisów 
przyjętych na podstawie niniejszej 
dyrektywy.

Or. de

Poprawka 425
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12 skreślony
Krajowy organ nadzoru
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Każde państwo członkowskie stanowi, że 
krajowy organ nadzoru ustanowiony w 
ramach wdrażania art. 25 decyzji ramowej 
2008/977/WSiSW odpowiada również za 
doradztwo w zakresie stosowania na jego 
terytorium przepisów przyjętych przez 
państwa członkowskie na podstawie 
niniejszej dyrektywy oraz za 
monitorowanie tego procesu. 
Zastosowanie mają dalsze przepisy art. 25 
decyzji ramowej 2008/977/WSiSW.

Or. en

Poprawka 426
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie stanowi, że 
krajowy organ nadzoru ustanowiony w 
ramach wdrażania art. 25 decyzji ramowej 
2008/977/WSiSW odpowiada również za 
doradztwo w zakresie stosowania na jego 
terytorium przepisów przyjętych przez 
państwa członkowskie na podstawie 
niniejszej dyrektywy oraz za 
monitorowanie tego procesu.
Zastosowanie mają dalsze przepisy art. 25 
decyzji ramowej 2008/977/WSiSW.

Każde państwo członkowskie stanowi, że 
krajowy organ nadzoru ustanowiony w 
ramach wdrażania dyrektywy […] 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie ochrony osób w zakresie 
przetwarzania danych osobowych przez 
właściwe organy do celów zapobiegania 
przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w 
ich sprawie, ich wykrywania lub ścigania, 
wykonywania sankcji karnych oraz 
swobodnego przepływu takich danych 
odpowiada również za doradztwo w 
zakresie stosowania na jego terytorium 
przepisów przyjętych przez państwa 
członkowskie na podstawie niniejszej 
dyrektywy oraz za monitorowanie tego 
procesu.

Or. en
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Poprawka 427
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w 
sprawie skutków finansowych niniejszej 
dyrektywy. Sprawozdanie dotyczy w 
szczególności kosztów poniesionych przez 
pasażerów, przewoźników lotniczych i 
sprzedawców biletów. O ile to właściwe, 
sprawozdaniu towarzyszy wniosek 
legislacyjny służący ujednoliceniu 
podziału obciążenia finansowego między 
organy publiczne i przewoźników 
lotniczych w całej Unii.

Or. en

Poprawka 428
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12a
Do dnia …* Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie w sprawie skutków 
finansowych niniejszej dyrektywy. 
Sprawozdanie dotyczy w szczególności 
kosztów poniesionych przez pasażerów, 
przewoźników lotniczych i sprzedawców 
biletów. O ile to właściwe, sprawozdaniu 
towarzyszy wniosek legislacyjny służący 
ujednoliceniu podziału obciążenia 
finansowego między organy publiczne i 
przewoźników lotniczych w całej Unii.
_____________
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* Dz.U.: należy wstawić datę: dwa lata od 
daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zająć się kwestią kosztów.

Poprawka 429
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13 skreślony
Wspólne protokoły i obsługiwane formaty 

danych
1. Przez okres jednego roku po przyjęciu 
wspólnych protokołów i obsługiwanych 
formatów danych zgodnie z art. 14 
wszelkie transfery danych przez 
przewoźników lotniczych do jednostek do 
spraw informacji o pasażerach do celów 
niniejszej dyrektywy dokonywane są drogą 
elektroniczną lub, w przypadku awarii 
technicznej, wszelkimi innymi 
odpowiednimi środkami.
2. Po upływie okresu jednego roku od daty 
przyjęcia wspólnych protokołów i 
obsługiwanych formatów danych wszelkie 
transfery danych PNR przez 
przewoźników lotniczych do jednostek do 
spraw informacji o pasażerach do celów 
niniejszej dyrektywy dokonywane są drogą 
elektroniczną z wykorzystaniem 
bezpiecznych metod w formie 
zaakceptowanych wspólnych protokołów, 
które są identyczne w przypadku 
wszystkich transferów, w celu 
zagwarantowania bezpieczeństwa danych 
podczas transferu, oraz w obsługiwanym 
formacie danych, w celu zapewnienia 
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możliwości ich odczytania przez wszystkie 
zaangażowane strony. Wszyscy 
przewoźnicy lotniczy zobowiązani są do 
wyboru i wskazania jednostce do spraw 
informacji o pasażerach wspólnego 
protokołu i formatu danych, których 
zamierzają używać do swoich transferów.
3. Komisja sporządza wykaz 
akceptowanych wspólnych protokołów i 
obsługiwanych formatów danych oraz, w 
razie potrzeby, dostosowuje je, zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 14 ust. 2.
4. Dopóki zaakceptowane wspólne 
protokoły i obsługiwane formaty danych, 
o których mowa w ust. 2 i 3, nie będą 
dostępne, stosuje się nadal ust. 1.
5. Każde państwo członkowskie zapewnia 
przyjęcie niezbędnych środków 
technicznych, by mogło korzystać ze 
wspólnych protokołów i formatów danych 
w terminie jednego roku od daty przyjęcia 
wspólnych protokołów i obsługiwanych 
formatów danych.

Or. en

Poprawka 430
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przez okres jednego roku po przyjęciu 
wspólnych protokołów i obsługiwanych 
formatów danych zgodnie z art. 14 
wszelkie transfery danych przez 
przewoźników lotniczych do jednostek do 
spraw informacji o pasażerach do celów 
niniejszej dyrektywy dokonywane są drogą 
elektroniczną lub, w przypadku awarii 
technicznej, wszelkimi innymi 
odpowiednimi środkami.

1. Przez okres jednego roku po przyjęciu 
wspólnych protokołów i obsługiwanych 
formatów danych zgodnie z art. 14 
wszelkie transfery danych przez 
przewoźników lotniczych do jednostki do 
spraw informacji o pasażerach do celów 
niniejszej dyrektywy dokonywane są drogą 
elektroniczną lub, w przypadku awarii 
technicznej, wszelkimi innymi 
odpowiednimi środkami.
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Or. de

Poprawka 431
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przez okres jednego roku po przyjęciu 
wspólnych protokołów i obsługiwanych 
formatów danych zgodnie z art. 14 
wszelkie transfery danych przez 
przewoźników lotniczych do jednostek do 
spraw informacji o pasażerach do celów 
niniejszej dyrektywy dokonywane są drogą 
elektroniczną lub, w przypadku awarii 
technicznej, wszelkimi innymi 
odpowiednimi środkami.

1. Przez okres jednego roku po przyjęciu 
wspólnych protokołów i obsługiwanych 
formatów danych zgodnie z art. 14 
wszelkie transfery zabezpieczonych danych 
przez przewoźników lotniczych do 
jednostek do spraw informacji o 
pasażerach do celów niniejszej dyrektywy 
dokonywane są drogą elektroniczną lub, w 
przypadku awarii technicznej, wszelkimi 
innymi odpowiednimi środkami.

Or. ro
Poprawka 432
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po upływie okresu jednego roku od daty 
przyjęcia wspólnych protokołów i 
obsługiwanych formatów danych wszelkie 
transfery danych PNR przez przewoźników 
lotniczych do jednostek do spraw 
informacji o pasażerach do celów 
niniejszej dyrektywy dokonywane są drogą 
elektroniczną z wykorzystaniem 
bezpiecznych metod w formie 
zaakceptowanych wspólnych protokołów, 
które są identyczne w przypadku 
wszystkich transferów, w celu 
zagwarantowania bezpieczeństwa danych 
podczas transferu, oraz w obsługiwanym 
formacie danych, w celu zapewnienia 
możliwości ich odczytania przez wszystkie 
zaangażowane strony. Wszyscy 

2. Po upływie okresu jednego roku od daty 
przyjęcia wspólnych protokołów i 
obsługiwanych formatów danych wszelkie 
transfery danych PNR przez przewoźników 
lotniczych do jednostki do spraw 
informacji o pasażerach do celów 
niniejszej dyrektywy dokonywane są drogą 
elektroniczną z wykorzystaniem 
bezpiecznych metod w formie 
zaakceptowanych wspólnych protokołów, 
które są identyczne w przypadku 
wszystkich transferów, w celu 
zagwarantowania bezpieczeństwa danych 
podczas transferu, oraz w obsługiwanym 
formacie danych, w celu zapewnienia 
możliwości ich odczytania przez wszystkie 
zaangażowane strony. Wszyscy 
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przewoźnicy lotniczy zobowiązani są do 
wyboru i wskazania jednostce do spraw 
informacji o pasażerach wspólnego 
protokołu i formatu danych, których 
zamierzają używać do swoich transferów.

przewoźnicy lotniczy zobowiązani są do 
wyboru i wskazania jednostce do spraw 
informacji o pasażerach wspólnego 
protokołu i formatu danych, których 
zamierzają używać do swoich transferów.

Or. de

Poprawka 433
Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Każde państwo członkowskie zapewnia 
przyjęcie niezbędnych środków 
technicznych, by mogło korzystać ze 
wspólnych protokołów i formatów danych 
w terminie jednego roku od daty przyjęcia 
wspólnych protokołów i obsługiwanych 
formatów danych.

5. Każde państwo członkowskie zapewnia 
przyjęcie niezbędnych środków 
technicznych, by mogło korzystać ze 
wspólnych protokołów i formatów danych 
w terminie jednego roku od daty przyjęcia 
wspólnych protokołów i obsługiwanych 
formatów danych z uwzględnieniem 
wytycznych ICAO.

Or. fr
Uzasadnienie

W celu zapewnienia pewnej spójności z normami międzynarodowymi należy doprecyzować, że 
przyjęte środki techniczne będą uwzględniały środki uznane na szczeblu międzynarodowym.

Poprawka 434
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14 skreślony
Procedura komitetowa

1. Komisję wspiera komitet („Komitet”). 
Komitetem jest komitet w rozumieniu 
rozporządzenia […/2011/UE] z dnia 16 
lutego 2011 r.
2. W przypadku odniesienia do 
niniejszego ustępu stosuje się art. 4 
rozporządzenia […/2011/UE] z dnia 16 
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lutego 2011 r.

Or. en

Poprawka 435
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15 skreślony
Transpozycja

1. Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej po dwóch 
latach od daty wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy. Niezwłocznie przekazują 
Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę 
korelacji pomiędzy tymi przepisami a 
niniejszą dyrektywą.
Przepisy przyjęte przez państwa 
członkowskie zawierają odniesienie do 
niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie 
towarzyszy ich urzędowej publikacji. 
Metody dokonywania takiego odniesienia 
określane są przez państwa członkowskie.
2. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji teksty podstawowych przepisów 
prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie 
objętej niniejszą dyrektywą.

Or. en

Poprawka 436
Manfred Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej po dwóch 
latach od daty wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy. Niezwłocznie przekazują 
Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę 
korelacji pomiędzy tymi przepisami a 
niniejszą dyrektywą.

Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej po dwóch 
latach od daty wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy. Państwa członkowskie, które 
dopiero po tym okresie po raz pierwszy 
wykorzystują dane dotyczące przelotu 
pasażera do celów art. 1 ust. 2 lit. a) i b), 
wprowadzają w życie przepisy ustawowe, 
wykonawcze i administracyjne niezbędne 
do wykonania niniejszej dyrektywy 
najpóźniej w chwili pierwszego 
wykorzystania. Państwa członkowskie 
niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych 
przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy 
tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Or. de

Poprawka 437
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16 skreślony
Przepisy przejściowe

Państwa członkowskie zapewniają, by po 
upływie okresu, o którym mowa w art. 15 
ust. 1, czyli dwa lata po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy, gromadzone były 
dane PNR dotyczące co najmniej 30% 
wszystkich lotów, o których mowa w art. 6 
ust. 1. Państwa członkowskie zapewniają, 
by do czasu upływu dwóch lat od daty, o 
której mowa w art. 15, gromadzone były 
dane PNR dotyczące co najmniej 60% 
wszystkich lotów, o których mowa w art. 6 
ust. 1. Państwa członkowskie zapewniają, 
by po upływie czterech lat od daty, o której 
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mowa w art. 15, gromadzone były dane 
PNR dotyczące wszystkich lotów, o 
których mowa w art. 6 ust. 1.

Or. en

Poprawka 438
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy przejściowe skreślony
Państwa członkowskie zapewniają, by po 
upływie okresu, o którym mowa w art. 15 
ust. 1, czyli dwa lata po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy, gromadzone były 
dane PNR dotyczące co najmniej 30% 
wszystkich lotów, o których mowa w art. 6 
ust. 1. Państwa członkowskie zapewniają, 
by do czasu upływu dwóch lat od daty, o 
której mowa w art. 15, gromadzone były 
dane PNR dotyczące co najmniej 60% 
wszystkich lotów, o których mowa w art. 6 
ust. 1. Państwa członkowskie zapewniają, 
by po upływie czterech lat od daty, o której 
mowa w art. 15, gromadzone były dane 
PNR dotyczące wszystkich lotów, o 
których mowa w art. 6 ust. 1.

Or. en

Poprawka 439
Manfred Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, by po Państwa członkowskie zapewniają, by po 
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upływie okresu, o którym mowa w art. 15 
ust. 1, czyli dwa lata po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy, gromadzone były 
dane PNR dotyczące co najmniej 30% 
wszystkich lotów, o których mowa w art. 6 
ust. 1. Państwa członkowskie zapewniają, 
by do czasu upływu dwóch lat od daty, o 
której mowa w art. 15, gromadzone były 
dane PNR dotyczące co najmniej 60% 
wszystkich lotów, o których mowa w art. 6 
ust. 1. Państwa członkowskie zapewniają, 
by po upływie czterech lat od daty, o której
mowa w art. 15, gromadzone były dane 
PNR dotyczące wszystkich lotów, o 
których mowa w art. 6 ust. 1.

upływie okresów, o których mowa w art. 
15 ust. 1, gromadzone były dane PNR 
dotyczące co najmniej 30% wszystkich 
lotów, o których mowa w art. 6 ust. 1.
Państwa członkowskie zapewniają, by do 
czasu upływu dwóch lat od dat, o których
mowa w art. 15, gromadzone były dane 
PNR dotyczące co najmniej 60% 
wszystkich lotów, o których mowa w art. 6 
ust. 1. Państwa członkowskie zapewniają, 
by po upływie czterech lat od dat, o 
których mowa w art. 15, gromadzone były 
dane PNR dotyczące wszystkich lotów, o 
których mowa w art. 6 ust. 1.

Or. de

Poprawka 440
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17 skreślony
Przegląd

Na podstawie informacji dostarczonych 
przez państwa członkowskie Komisja:
a) ponownie bada potrzebę i możliwość 
włączenia lotów wewnętrznych do zakresu 
niniejszej dyrektywy, w świetle 
doświadczeń zdobytych przez te państwa 
członkowskie, które gromadzą dane PNR 
dotyczące lotów wewnętrznych. Komisja 
przedkłada sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie w terminie dwóch 
lat od daty wymienionej w art. 15 ust. 1;
b) dokonuje przeglądu funkcjonowania 
niniejszej dyrektywy oraz przedkłada 
sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie w terminie 
czterech lat od daty wymienionej w art. 15 
ust. 1. Przegląd ten obejmuje wszystkie 
elementy niniejszej dyrektywy, ze 
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szczególnym uwzględnieniem kwestii 
przestrzegania norm ochrony danych 
osobowych, długości okresu zatrzymania 
danych oraz jakości ocen. Zawiera on 
również informacje statystyczne zebrane 
na podstawie art. 18.

Or. en

Poprawka 441
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ponownie bada potrzebę i możliwość 
włączenia lotów wewnętrznych do zakresu 
niniejszej dyrektywy, w świetle 
doświadczeń zdobytych przez te państwa 
członkowskie, które gromadzą dane PNR 
dotyczące lotów wewnętrznych. Komisja 
przedkłada sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie w terminie dwóch 
lat od daty wymienionej w art. 15 ust. 1;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Zakres niniejszej dyrektywy powinien być ograniczony wyłącznie do śledzonych lotów 
międzynarodowych.

Poprawka 442
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ponownie bada potrzebę i możliwość 
włączenia lotów wewnętrznych do zakresu 

skreślona
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niniejszej dyrektywy, w świetle 
doświadczeń zdobytych przez te państwa 
członkowskie, które gromadzą dane PNR 
dotyczące lotów wewnętrznych. Komisja 
przedkłada sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie w terminie dwóch 
lat od daty wymienionej w art. 15 ust. 1;

Or. en

Poprawka 443
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ponownie bada potrzebę i możliwość 
włączenia lotów wewnętrznych do zakresu 
niniejszej dyrektywy, w świetle 
doświadczeń zdobytych przez te państwa 
członkowskie, które gromadzą dane PNR 
dotyczące lotów wewnętrznych. Komisja 
przedkłada sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie w terminie dwóch 
lat od daty wymienionej w art. 15 ust. 1;

skreślona

Or. en

Poprawka 444
Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ponownie bada potrzebę i możliwość 
włączenia lotów wewnętrznych do zakresu 
niniejszej dyrektywy, w świetle 
doświadczeń zdobytych przez te państwa 
członkowskie, które gromadzą dane PNR 
dotyczące lotów wewnętrznych. Komisja 

a) ponownie bada potrzebę i możliwość 
zakresu niniejszej dyrektywy, w świetle 
doświadczeń zdobytych przez te państwa 
członkowskie, które gromadzą dane PNR. 
Komisja przedkłada sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w 
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przedkłada sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie w terminie dwóch 
lat od daty wymienionej w art. 15 ust. 1;

terminie dwóch lat od daty wymienionej w 
art. 15 ust. 1;

Or. en

Poprawka 445
Carmen Romero López

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ponownie bada potrzebę i możliwość 
włączenia lotów wewnętrznych do zakresu 
niniejszej dyrektywy, w świetle 
doświadczeń zdobytych przez te państwa 
członkowskie, które gromadzą dane PNR 
dotyczące lotów wewnętrznych. Komisja 
przedkłada sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie w terminie dwóch 
lat od daty wymienionej w art. 15 ust. 1;

a) ponownie bada potrzebę i możliwość 
rozszerzenia zakresu niniejszej dyrektywy, 
w świetle doświadczeń i efektów 
osiągniętych przez państwa członkowskie
w procesie zbierania danych PNR oraz w 
świetle oceny innych istniejących w UE 
narzędzi i instrumentów zwalczania 
terroryzmu i przestępczości 
zorganizowanej. Komisja przedkłada 
sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie w terminie dwóch 
lat od daty wymienionej w art. 15 ust. 1;

Or. en

Poprawka 446
Manfred Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ponownie bada potrzebę i możliwość 
włączenia lotów wewnętrznych do zakresu 
niniejszej dyrektywy, w świetle 
doświadczeń zdobytych przez te państwa 
członkowskie, które gromadzą dane PNR 
dotyczące lotów wewnętrznych. Komisja 
przedkłada sprawozdanie Parlamentowi 

a) ponownie bada potrzebę i możliwość 
włączenia lotów wewnętrznych do zakresu 
niniejszej dyrektywy, w świetle 
doświadczeń zdobytych przez te państwa 
członkowskie, które gromadzą dane PNR 
dotyczące lotów wewnętrznych. Komisja 
przedkłada sprawozdanie Parlamentowi 



AM\897635PL.doc 161/179 PE486.159v01-00

PL

Europejskiemu i Radzie w terminie dwóch
lat od daty wymienionej w art. 15 ust. 1;

Europejskiemu i Radzie najpóźniej w 
terminie czterech lat od daty wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy;

Or. de

Poprawka 447
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dokonuje przeglądu funkcjonowania 
niniejszej dyrektywy oraz przedkłada 
sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie w terminie 
czterech lat od daty wymienionej w art. 15 
ust. 1. Przegląd ten obejmuje wszystkie 
elementy niniejszej dyrektywy, ze 
szczególnym uwzględnieniem kwestii 
przestrzegania norm ochrony danych 
osobowych, długości okresu zatrzymania 
danych oraz jakości ocen. Zawiera on 
również informacje statystyczne zebrane 
na podstawie art. 18.

b) dokonuje przeglądu funkcjonowania 
niniejszej dyrektywy oraz przedkłada 
sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie w terminie 
czterech lat od daty wymienionej w art. 15 
ust. 1. Przegląd ten obejmuje wszystkie 
elementy niniejszej dyrektywy, ze 
szczególnym uwzględnieniem kwestii 
przestrzegania norm ochrony danych 
osobowych, konieczności zbierania i 
przetwarzania danych PNR do każdego z 
określonych celów, długości okresu 
zatrzymania danych oraz jakości ocen. 
Zawiera on również informacje 
statystyczne zebrane na podstawie art. 18.

Or. en

Poprawka 448
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dokonuje przeglądu funkcjonowania 
niniejszej dyrektywy oraz przedkłada 
sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie w terminie 
czterech lat od daty wymienionej w art. 15 
ust. 1. Przegląd ten obejmuje wszystkie 

b) dokonuje przeglądu funkcjonowania 
niniejszej dyrektywy oraz przedkłada 
sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie w terminie dwóch 
lat od daty wymienionej w art. 15 ust. 1. 
Przegląd ten obejmuje wszystkie elementy 
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elementy niniejszej dyrektywy, ze 
szczególnym uwzględnieniem kwestii 
przestrzegania norm ochrony danych 
osobowych, długości okresu zatrzymania 
danych oraz jakości ocen. Zawiera on 
również informacje statystyczne zebrane 
na podstawie art. 18.

niniejszej dyrektywy, ze szczególnym 
uwzględnieniem kwestii przestrzegania 
norm ochrony danych osobowych, długości 
okresu zatrzymania danych oraz jakości 
ocen. Zawiera on również informacje 
statystyczne zebrane na podstawie art. 18.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę, że zbieranie danych PNR jest inwazyjnym środkiem w odniesieniu do praw 
podstawowych, ocena powinna być przeprowadzona tak wcześnie, jak to w praktyce możliwe.

Poprawka 449
Manfred Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dokonuje przeglądu funkcjonowania 
niniejszej dyrektywy oraz przedkłada 
sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie w terminie 
czterech lat od daty wymienionej w art. 15 
ust. 1. Przegląd ten obejmuje wszystkie 
elementy niniejszej dyrektywy, ze 
szczególnym uwzględnieniem kwestii 
przestrzegania norm ochrony danych 
osobowych, długości okresu zatrzymania 
danych oraz jakości ocen. Zawiera on 
również informacje statystyczne zebrane 
na podstawie art. 18.

b) dokonuje przeglądu funkcjonowania 
niniejszej dyrektywy oraz przedkłada 
sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie najpóźniej w 
terminie sześciu lat od daty wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy. Przegląd ten 
obejmuje wszystkie elementy niniejszej 
dyrektywy, ze szczególnym 
uwzględnieniem kwestii przestrzegania 
norm ochrony danych osobowych, długości 
okresu zatrzymania danych oraz jakości 
ocen. Zawiera on również informacje 
statystyczne zebrane na podstawie art. 18.

Or. de

Poprawka 450
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18 skreślony
Dane statystyczne

1. Państwa członkowskie przygotowują 
zestaw informacji statystycznych 
dotyczących danych PNR przekazanych 
do jednostek do spraw informacji o 
pasażerach. Statystyki te obejmują co 
najmniej liczbę zidentyfikowanych osób, 
które mogą być zamieszane w 
przestępstwo terrorystyczne lub poważne 
przestępstwo, zgodnie z art. 4 ust. 2, oraz 
liczbę następczych działań organów 
ścigania podjętych z wykorzystaniem 
danych PNR, na każdego przewoźnika i 
cel lotu.
2. Statystyki te nie zawierają żadnych 
danych osobowych. Są one przekazywane 
do Komisji corocznie.

Or. en

Poprawka 451
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przygotowują 
zestaw informacji statystycznych 
dotyczących danych PNR przekazanych do 
jednostek do spraw informacji o 
pasażerach. Statystyki te obejmują co 
najmniej liczbę zidentyfikowanych osób, 
które mogą być zamieszane w 
przestępstwo terrorystyczne lub poważne 
przestępstwo, zgodnie z art. 4 ust. 2, oraz
liczbę następczych działań organów 
ścigania podjętych z wykorzystaniem 
danych PNR, na każdego przewoźnika i cel 

1. Państwa członkowskie przygotowują 
zestaw informacji statystycznych 
dotyczących danych PNR przekazanych do 
jednostek do spraw informacji o 
pasażerach. Statystyki te obejmują co 
najmniej liczbę zidentyfikowanych osób, 
które mogą być zamieszane w 
przestępstwo terrorystyczne lub poważne 
przestępstwo transgraniczne, zgodnie z 
art. 4 ust. 2, liczbę wyników fałszywie 
dodatnich, liczbę następczych działań 
organów ścigania podjętych z 
wykorzystaniem danych PNR, na każdego 
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lotu. przewoźnika i cel lotu oraz liczbę 
faktycznych wyroków skazujących na ich 
podstawie.

Or. en

Poprawka 452
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przygotowują 
zestaw informacji statystycznych 
dotyczących danych PNR przekazanych do 
jednostek do spraw informacji o 
pasażerach. Statystyki te obejmują co 
najmniej liczbę zidentyfikowanych osób, 
które mogą być zamieszane w 
przestępstwo terrorystyczne lub poważne 
przestępstwo, zgodnie z art. 4 ust. 2, oraz 
liczbę następczych działań organów 
ścigania podjętych z wykorzystaniem 
danych PNR, na każdego przewoźnika i cel 
lotu.

1. Państwa członkowskie przygotowują 
zestaw informacji statystycznych 
dotyczących danych PNR przekazanych do 
jednostek do spraw informacji o 
pasażerach. Statystyki te obejmują co 
najmniej liczbę zidentyfikowanych osób, 
które mogą być zamieszane w 
przestępstwo terrorystyczne, zgodnie z art. 
4 ust. 2, oraz liczbę następczych działań 
organów ścigania podjętych z 
wykorzystaniem danych PNR, na każdego 
przewoźnika i cel lotu, w tym wynikającą z 
nich liczbę wyroków skazujących.

Or. en

Poprawka 453
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przygotowują
zestaw informacji statystycznych 
dotyczących danych PNR przekazanych do 
jednostek do spraw informacji o 
pasażerach. Statystyki te obejmują co 
najmniej liczbę zidentyfikowanych osób, 

1. Rada nadzorcza przygotowuje zestaw 
informacji statystycznych dotyczących 
danych PNR. Opierają się one na danych 
PNR przekazanych przez przewoźników 
lotniczych do jednostki do spraw 
informacji o pasażerach oraz na informacji 
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które mogą być zamieszane w 
przestępstwo terrorystyczne lub poważne 
przestępstwo, zgodnie z art. 4 ust. 2, oraz 
liczbę następczych działań organów 
ścigania podjętych z wykorzystaniem 
danych PNR, na każdego przewoźnika i cel 
lotu.

państw członkowskich dotyczących 
związanych z nimi postępowaniami 
karnymi. Statystyki te obejmują co 
najmniej liczbę zidentyfikowanych osób, 
które mogą być zamieszane w 
przestępstwo terrorystyczne lub poważne 
przestępstwo, zgodnie z art. 4 ust. 2, oraz 
liczbę następczych działań organów 
ścigania podjętych z wykorzystaniem 
danych PNR, na każdego przewoźnika i cel 
lotu.

Or. de

Poprawka 454
Carmen Romero López

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przygotowują 
zestaw informacji statystycznych 
dotyczących danych PNR przekazanych do 
jednostek do spraw informacji o 
pasażerach. Statystyki te obejmują co 
najmniej liczbę zidentyfikowanych osób, 
które mogą być zamieszane w 
przestępstwo terrorystyczne lub poważne 
przestępstwo, zgodnie z art. 4 ust. 2, oraz
liczbę następczych działań organów 
ścigania podjętych z wykorzystaniem 
danych PNR, na każdego przewoźnika i cel 
lotu.

1. Państwa członkowskie przygotowują 
zestaw informacji statystycznych 
dotyczących danych PNR przekazanych do 
jednostek do spraw informacji o 
pasażerach. Statystyki te obejmują co 
najmniej liczbę zidentyfikowanych osób, 
które mogą być zamieszane w 
przestępstwo terrorystyczne, liczbę 
następczych działań organów ścigania 
podjętych z wykorzystaniem danych PNR, 
na każdego przewoźnika i cel lotu oraz 
liczbę wyników fałszywie dodatnich 
otrzymanych w procesie przetwarzania 
odnośnych danych PNR.

Or. en

Poprawka 455
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przygotowują 
zestaw informacji statystycznych 
dotyczących danych PNR przekazanych do 
jednostek do spraw informacji o 
pasażerach. Statystyki te obejmują co 
najmniej liczbę zidentyfikowanych osób, 
które mogą być zamieszane w 
przestępstwo terrorystyczne lub poważne 
przestępstwo, zgodnie z art. 4 ust. 2, oraz
liczbę następczych działań organów 
ścigania podjętych z wykorzystaniem 
danych PNR, na każdego przewoźnika i cel 
lotu.

1. Państwa członkowskie przygotowują 
zestaw informacji statystycznych 
dotyczących danych PNR przekazanych do 
jednostek do spraw informacji o 
pasażerach. Statystyki te obejmują co 
najmniej liczbę zidentyfikowanych osób, 
które mogą być zamieszane w 
przestępstwo terrorystyczne lub poważne 
przestępstwo transgraniczne, zgodnie z 
art. 4 ust. 2, liczbę następczych działań 
organów ścigania podjętych z 
wykorzystaniem danych PNR, na każdego 
przewoźnika i cel lotu, liczbę osób 
wskazanych do dalszej kontroli oraz liczbę 
osób uznanych później za niesłusznie 
wskazanych jako podejrzane.

Or. en

Poprawka 456
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19 skreślony
Stosunek do innych instrumentów 

prawnych
1. Po przyjęciu niniejszej dyrektywy 
państwa członkowskie mogą nadal 
stosować obowiązujące dwustronne lub 
wielostronne porozumienia lub 
uzgodnienia, o ile są one zgodne z 
niniejszą dyrektywą.
2. Niniejsza dyrektywa obowiązuje bez 
uszczerbku dla jakichkolwiek obowiązków 
i zobowiązań Unii wynikających z umów 
dwustronnych lub wielostronnych z 
państwami trzecimi.
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Or. en

Poprawka 457
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK I skreślony
Dane dotyczące przelotu pasażera 
gromadzone przez przewoźników 

lotniczych
(1) Kod identyfikacyjny danych PNR,
(2) Data rezerwacji/wystawienia biletu
(3) Data(-y) planowanej podróży
(4) Imię i nazwisko
(5) Adres i dane kontaktowe (numer 
telefonu, adres e-mail)
(6) Wszystkie informacje dotyczące formy 
płatności, w tym adres na fakturze
(7) Kompletna trasa podróży dla 
określonych PNR
(8) Informacje dotyczące programów 
lojalnościowych 
(9) Biuro podróży/ agencja turystyczna
(10) Dane o statusie podróży pasażera, w 
tym potwierdzenia, stan odprawy biletowo-
bagażowej, dane typu: pasażer nie stawił 
się lub pasażer nabył bilet w czasie 
odprawy, bez wcześniejszej rezerwacji.
(11) Informacje o rozdzieleniu danych 
PNR
(12) Uwagi ogólne (w tym wszelkie 
dostępne informacje o małoletnich bez 
opieki w wieku poniżej 18 lat, takie jak 
imię i nazwisko, płeć, wiek, języki, którymi 
włada, imię i nazwisko oraz dane 
kontaktowe opiekuna w momencie odlotu 
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oraz rodzaj więzi łączącej go z małoletnim, 
imię i nazwisko opiekuna w momencie 
lądowania oraz rodzaj więzi łączącej go z 
małoletnim, przedstawiciel obecny przy 
odlocie i przylocie)
(13) Informacje o wystawieniu biletu, w 
tym numer biletu, data wystawienia biletu 
i bilety w jedną stronę, informacja o 
automatycznie skalkulowanej taryfie
(14) Numer miejsca na pokładzie i inne 
informacje o miejscu
(15) Informacje o wspólnym kodzie
(16) Wszystkie informacje o bagażu
(17) Liczba oraz imiona i nazwiska innych 
podróżnych wymienionych w PNR
(18) Wszelkie zgromadzone dane pasażera 
przekazywane przed podróżą (API)
(19) Wszystkie dotychczasowe zmiany 
danych PNR wymienionych w pkt 1–18

Or. en

Poprawka 458
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 — punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Adres i dane kontaktowe (numer 
telefonu, adres e-mail)

skreślony

Or. en

Poprawka 459
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 — punkt 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Wszystkie informacje dotyczące formy 
płatności, w tym adres na fakturze

skreślony

Or. en

Poprawka 460
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 — punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Wszystkie informacje dotyczące formy 
płatności, w tym adres na fakturze

skreślony

Or. en

Poprawka 461
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 — punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Informacje dotyczące programów 
lojalnościowych

skreślony

Or. en

Poprawka 462
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 — punkt 8
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Informacje dotyczące programów 
lojalnościowych

skreślony

Or. en

Poprawka 463
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 — punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Informacje dotyczące programów 
lojalnościowych

skreślony

Or. en

Poprawka 464
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 — punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Informacje dotyczące programów 
lojalnościowych

skreślony

Or. en

Poprawka 465
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 — punkt 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Biuro podróży/ agencja turystyczna skreślony

Or. en

Poprawka 466
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 — punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Biuro podróży/ agencja turystyczna skreślony

Or. en

Poprawka 467
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Informacje o rozdzieleniu danych 
PNR

skreślony

Or. en

Poprawka 468
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Informacje o rozdzieleniu danych 
PNR

skreślony
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Or. en

Poprawka 469
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Informacje o rozdzieleniu danych 
PNR

skreślony

Or. en

Poprawka 470
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Uwagi ogólne (w tym wszelkie 
dostępne informacje o małoletnich bez 
opieki w wieku poniżej 18 lat, takie jak 
imię i nazwisko, płeć, wiek, języki, którymi 
włada, imię i nazwisko oraz dane 
kontaktowe opiekuna w momencie odlotu 
oraz rodzaj więzi łączącej go z małoletnim, 
imię i nazwisko opiekuna w momencie 
lądowania oraz rodzaj więzi łączącej go z 
małoletnim, przedstawiciel obecny przy 
odlocie i przylocie)

skreślony

Or. en

Poprawka 471
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – punkt 12
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Uwagi ogólne (w tym wszelkie 
dostępne informacje o małoletnich bez 
opieki w wieku poniżej 18 lat, takie jak 
imię i nazwisko, płeć, wiek, języki, którymi 
włada, imię i nazwisko oraz dane 
kontaktowe opiekuna w momencie odlotu 
oraz rodzaj więzi łączącej go z małoletnim, 
imię i nazwisko opiekuna w momencie 
lądowania oraz rodzaj więzi łączącej go z 
małoletnim, przedstawiciel obecny przy 
odlocie i przylocie)

skreślony

Or. en

Poprawka 472
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Uwagi ogólne (w tym wszelkie 
dostępne informacje o małoletnich bez 
opieki w wieku poniżej 18 lat, takie jak 
imię i nazwisko, płeć, wiek, języki, którymi 
włada, imię i nazwisko oraz dane 
kontaktowe opiekuna w momencie odlotu 
oraz rodzaj więzi łączącej go z małoletnim, 
imię i nazwisko opiekuna w momencie 
lądowania oraz rodzaj więzi łączącej go z 
małoletnim, przedstawiciel obecny przy 
odlocie i przylocie)

skreślony

Or. en

Poprawka 473
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – punkt 12
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Uwagi ogólne (w tym wszelkie 
dostępne informacje o małoletnich bez 
opieki w wieku poniżej 18 lat, takie jak 
imię i nazwisko, płeć, wiek, języki, 
którymi włada, imię i nazwisko oraz dane 
kontaktowe opiekuna w momencie odlotu 
oraz rodzaj więzi łączącej go z małoletnim, 
imię i nazwisko opiekuna w momencie 
lądowania oraz rodzaj więzi łączącej go z 
małoletnim, przedstawiciel obecny przy 
odlocie i przylocie)

(12) Informacje o małoletnich bez opieki 
w wieku poniżej 18 lat, takie jak imię i 
nazwisko, płeć, wiek, języki, którymi 
włada, imię i nazwisko oraz dane
kontaktowe opiekuna w momencie odlotu 
oraz rodzaj więzi łączącej go z małoletnim, 
imię i nazwisko opiekuna w momencie 
lądowania oraz rodzaj więzi łączącej go z 
małoletnim, przedstawiciel obecny przy 
odlocie i przylocie

Or. en

Poprawka 474
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Uwagi ogólne (w tym wszelkie 
dostępne informacje o małoletnich bez 
opieki w wieku poniżej 18 lat, takie jak 
imię i nazwisko, płeć, wiek, języki, 
którymi włada, imię i nazwisko oraz dane 
kontaktowe opiekuna w momencie odlotu 
oraz rodzaj więzi łączącej go z małoletnim, 
imię i nazwisko opiekuna w momencie 
lądowania oraz rodzaj więzi łączącej go z 
małoletnim, przedstawiciel obecny przy 
odlocie i przylocie)

(12) Informacje o małoletnich bez opieki 
w wieku poniżej 18 lat, takie jak imię i 
nazwisko, płeć, wiek, języki, którymi 
włada, imię i nazwisko oraz dane 
kontaktowe opiekuna w momencie odlotu 
oraz rodzaj więzi łączącej go z małoletnim, 
imię i nazwisko opiekuna w momencie 
lądowania oraz rodzaj więzi łączącej go z 
małoletnim, przedstawiciel obecny przy 
odlocie i przylocie

Or. en

Poprawka 475
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – punkt 13
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Informacje o wystawieniu biletu, w 
tym numer biletu, data wystawienia biletu 
i bilety w jedną stronę, informacja o 
automatycznie skalkulowanej taryfie

skreślony

Or. en

Poprawka 476
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Informacje o wystawieniu biletu, w 
tym numer biletu, data wystawienia biletu 
i bilety w jedną stronę, informacja o 
automatycznie skalkulowanej taryfie

skreślony

Or. en

Poprawka 477
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Numer miejsca na pokładzie i inne 
informacje o miejscu

skreślony

Or. en

Poprawka 478
Jan Philipp Albrecht
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Numer miejsca na pokładzie i inne 
informacje o miejscu

skreślony

Or. en

Poprawka 479
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Numer miejsca na pokładzie i inne 
informacje o miejscu

skreślony

Or. en

Poprawka 480
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Numer miejsca na pokładzie i inne 
informacje o miejscu

skreślony

Or. en

Poprawka 481
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – punkt 15
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Informacje o wspólnym kodzie skreślony

Or. en

Poprawka 482
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – punkt 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Wszystkie informacje o bagażu skreślony

Or. en

Poprawka 483
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – punkt 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Wszystkie informacje o bagażu skreślony

Or. en

Poprawka 484
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – punkt 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Liczba oraz imiona i nazwiska innych 
podróżnych wymienionych w PNR

skreślony
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Or. en

Poprawka 485
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – punkt 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Liczba oraz imiona i nazwiska innych 
podróżnych wymienionych w PNR

skreślony

Or. en

Poprawka 486
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – punkt 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Wszelkie zgromadzone dane pasażera 
przekazywane przed podróżą (API)

skreślony

Or. en

Poprawka 487
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – punkt 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Wszystkie dotychczasowe zmiany 
danych PNR wymienionych w pkt 1–18

skreślony

Or. en
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Poprawka 488
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – punkt 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Wszystkie dotychczasowe zmiany 
danych PNR wymienionych w pkt 1–18

skreślony

Or. en

Poprawka 489
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – punkt 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Wszystkie dotychczasowe zmiany 
danych PNR wymienionych w pkt 1–18

(19) Wszystkie dotychczasowe zmiany 
danych PNR

Or. en


