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Amendamentul 204
Alexander Alvaro

Propunere de directivă
Articolul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2 eliminat
Definiții

În sensul prezentei directive, se aplică 
următoarele definiții:
(a) „transportator aerian” înseamnă o 
întreprindere de transport aerian care 
deține o licență de operare valabilă sau un 
document echivalent valabil care îi 
permite să efectueze activități de transport 
aerian de pasageri;
(b) „zbor internațional” înseamnă orice 
zbor regulat sau neregulat al unui 
transportator aerian care provine dintr-o 
țară terță și este planificat să aterizeze pe 
teritoriul unui stat membru al Uniunii 
Europene sau care pleacă de pe teritoriul 
unui stat membru și are ca destinație 
finală o țară terță, incluzându-se, în 
ambele cazuri, orice zbor de transfer sau 
de tranzit;
(c) „registrul cu numele pasagerilor” sau 
„datele PNR” înseamnă un registru al 
cerințelor de călătorie ale fiecărui 
pasager, care conține toate informațiile 
necesare pentru a permite prelucrarea și 
controlul rezervărilor de către 
transportatorii aerieni care efectuează 
înregistrarea și de către transportatorii 
aerieni participanți pentru fiecare 
călătorie rezervată de sau în numele 
oricărei persoane, indiferent că este 
conținut în sistemele de rezervare, în 
sistemele de control al plecărilor sau în 
sisteme echivalente care oferă aceleași 
funcționalități;
(d) „pasager” înseamnă orice persoană, 
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cu excepția membrilor echipajului, 
transportată sau care urmează să fie 
transportată într-o aeronavă cu 
consimțământul transportatorului;
(e) „sisteme de rezervare” înseamnă 
sistemul intern de inventariere al 
transportatorului aerian, în care datele 
PNR sunt colectate pentru tratarea 
rezervărilor;
(f) „metoda de tip push” înseamnă 
metoda prin care transportatorii aerieni 
transmit datele PNR solicitate către baza 
de date a autorității solicitante;
(g) „infracțiuni de terorism” înseamnă 
infracțiunile prevăzute de legislația 
națională și menționate la articolele 1 - 4 
din Decizia-cadru 2002/475/JAI a 
Consiliului privind combaterea 
terorismului;
(h) „infracțiuni grave” înseamnă 
infracțiunile prevăzute de legislația 
națională și menționate la articolul 2 
alineatul (2) din Decizia-cadru 
2002/584/JAI a Consiliului, dacă se 
pedepsesc cu închisoarea sau cu o măsură 
de siguranță privativă de libertate pe o 
perioadă maximă de cel puțin trei ani în 
baza legislației naționale a unui stat 
membru. Totuși, statele membre pot 
exclude acele infracțiuni de mică 
gravitate în cazul cărora, ținând cont de 
sistemul lor de justiție penală, prelucrarea 
datelor PNR în temeiul prezentei directive 
nu ar fi conformă cu principiul 
proporționalității;
(i) „infracțiuni grave transfrontaliere” 
înseamnă infracțiunile prevăzute de 
legislația națională și menționate la 
articolul 2 alineatul (2) din Decizia-cadru 
2002/584/JAI, dacă se pedepsesc cu 
închisoarea sau cu o măsură de siguranță 
privativă de libertate pe o perioadă 
maximă de cel puțin trei ani în baza 
legislației naționale și în cazul în care:
(i) acestea sunt săvârșite în mai multe 
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state;
(ii) acestea sunt săvârșite într-un singur 
stat, dar o parte importantă a pregătirii, 
planificării, orchestrării sau controlului 
lor are loc în alt stat;
(iii) acestea sunt săvârșite într-un stat, dar 
implică un grup de criminalitate 
organizată care este implicat în activități 
infracționale în mai multe state; sau
(iv) acestea sunt săvârșite într-un stat, dar 
produc efecte importante în alt stat.

Or. en

Amendamentul 205
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „zbor internațional” înseamnă orice 
zbor regulat sau neregulat al unui 
transportator aerian care provine dintr-o 
țară terță și este planificat să aterizeze pe 
teritoriul unui stat membru al Uniunii 
Europene sau care pleacă de pe teritoriul 
unui stat membru și are ca destinație finală 
o țară terță, incluzându-se, în ambele 
cazuri, orice zbor de transfer sau de 
tranzit;

(b) „zbor internațional specific” înseamnă 
orice zbor regulat sau neregulat cu grad 
mare de risc al unui transportator aerian 
care provine dintr-o țară terță și este 
planificat să aterizeze pe teritoriul unui stat 
membru al Uniunii Europene sau care 
pleacă de pe teritoriul unui stat membru și 
are ca destinație finală o țară terță, cu 
excepția zborurilor de tranzit;

Or. en

Amendamentul 206
Hubert Pirker, Frank Engel

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „zbor internațional” înseamnă orice 
zbor regulat sau neregulat al unui 
transportator aerian care provine dintr-o 
țară terță și este planificat să aterizeze pe 
teritoriul unui stat membru al Uniunii 
Europene sau care pleacă de pe teritoriul 
unui stat membru și are ca destinație finală 
o țară terță, incluzându-se, în ambele 
cazuri, orice zbor de transfer sau de tranzit;

(b) „zbor internațional” înseamnă orice 
zbor regulat sau neregulat al unui 
transportator aerian care provine dintr-o 
țară terță și este planificat să aterizeze pe 
teritoriul unui stat membru al Uniunii 
Europene sau care pleacă de pe teritoriul 
unui stat membru și are ca destinație finală 
o țară terță, incluzându-se, în ambele 
cazuri, orice zbor de transfer sau de tranzit, 
cu excepția zborurilor serviciilor medicale 
de urgență aeriene destinate transportului 
de pasageri sau organe;

Or. de

Amendamentul 207
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „zbor internațional” înseamnă orice 
zbor regulat sau neregulat al unui 
transportator aerian care provine dintr-o 
țară terță și este planificat să aterizeze pe 
teritoriul unui stat membru al Uniunii 
Europene sau care pleacă de pe teritoriul 
unui stat membru și are ca destinație finală 
o țară terță, incluzându-se, în ambele 
cazuri, orice zbor de transfer sau de 
tranzit;

(b) „zbor internațional” înseamnă orice 
zbor regulat sau neregulat al unui 
transportator aerian care provine dintr-o 
țară terță și este planificat să aterizeze pe 
teritoriul unui stat membru al Uniunii 
Europene sau care pleacă de pe teritoriul 
unui stat membru și are ca destinație finală 
o țară terță;

Or. en

Amendamentul 208
Véronique Mathieu

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera b 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „zbor internațional” înseamnă  orice 
zbor regulat sau neregulat al unui 
transportator aerian care provine dintr-o 
țară terță și este planificat să aterizeze pe 
teritoriul unui stat membru al Uniunii 
Europene sau care pleacă de pe teritoriul 
unui stat membru și are ca destinație finală 
o țară terță, incluzându-se, în ambele 
cazuri, orice zbor de transfer sau de tranzit;

(b) „zbor în afara Uniunii” înseamnă  
orice zbor regulat sau neregulat al unui 
transportator aerian care provine dintr-o 
țară terță și este planificat să aterizeze pe 
teritoriul unui stat membru al Uniunii 
Europene sau care pleacă de pe teritoriul 
unui stat membru și are ca destinație finală 
o țară terță, incluzându-se, în ambele 
cazuri, orice zbor de transfer sau de tranzit;

(ba) „zbor în interiorul Uniunii”
înseamnă orice zbor regulat sau neregulat 
al unui transportator aerian care provine 
dintr-un stat membru al Uniunii și are ca 
destinație finală un alt stat membru;

Or. fr

Justificare

Includerea zborurilor în interiorul Uniunii necesită definirea acestora din urmă în vederea 
evitării confuziilor.

Amendamentul 209
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) „zbor intern” înseamnă orice zbor 
regulat sau neregulat al unui 
transportator aerian care provine dintr-un 
stat membru planificat să aterizeze pe 
teritoriul unui alt stat membru și care are 
ca destinație finală un stat membru;

Or. en

Amendamentul 210
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) „zbor specific” înseamnă orice zbor 
internațional care a fost identificat de 
autoritățile naționale competente ca 
susceptibil de a fi utilizat de pasageri 
implicați în infracțiuni de terorism sau 
infracțiuni grave transnaționale; 

Or. en

Amendamentul 211
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „registrul cu numele pasagerilor” sau 
„datele PNR” înseamnă un registru al 
cerințelor de călătorie ale fiecărui pasager, 
care conține toate informațiile necesare 
pentru a permite prelucrarea și controlul 
rezervărilor de către transportatorii aerieni 
care efectuează înregistrarea și de către 
transportatorii aerieni participanți pentru 
fiecare călătorie rezervată de sau în numele 
oricărei persoane, indiferent că este 
conținut în sistemele de rezervare, în 
sistemele de control al plecărilor sau în 
sisteme echivalente care oferă aceleași 
funcționalități;

(c) „registrul cu numele pasagerilor” sau 
„datele PNR” înseamnă un registru al 
cerințelor de călătorie ale fiecărui pasager, 
colectate și păstrate electronic de 
transportatorii aerieni în cursul activității 
lor desfășurate în mod obișnuit, care 
conține toate informațiile necesare pentru a 
permite prelucrarea și controlul 
rezervărilor de către transportatorii aerieni 
care efectuează înregistrarea și de către 
transportatorii aerieni participanți pentru 
fiecare călătorie rezervată de sau în numele 
oricărei persoane, indiferent că este 
conținut în sistemele de rezervare, în 
sistemele de control al plecărilor sau în 
sisteme echivalente care oferă aceleași 
funcționalități;

Or. en
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Amendamentul 212
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „metoda de tip push” înseamnă metoda 
prin care transportatorii aerieni transmit 
datele PNR solicitate către baza de date a 
autorității solicitante;

(f) „metoda de tip push” înseamnă metoda 
prin care transportatorii aerieni transmit 
datele PNR de care aceștia dispun,
prezentate în anexa la prezenta directivă,
către baza de date a autorității solicitante;

Or. de

Amendamentul 213
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „metoda de tip push” înseamnă metoda 
prin care transportatorii aerieni transmit 
datele PNR solicitate către baza de date a 
autorității solicitante;

(f) „metoda de tip push” înseamnă metoda 
prin care transportatorii aerieni transmit 
datele PNR colectate și enumerate în 
anexă către baza de date a autorității 
solicitante;

Or. en

Amendamentul 214
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „infracțiuni grave” înseamnă 
infracțiunile prevăzute de legislația 
națională și menționate la articolul 2 
alineatul (2) din Decizia-cadru 

eliminat
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2002/584/JAI a Consiliului, dacă se 
pedepsesc cu închisoarea sau cu o măsură 
de siguranță privativă de libertate pe o 
perioadă maximă de cel puțin trei ani în 
baza legislației naționale a unui stat 
membru. Totuși, statele membre pot 
exclude acele infracțiuni de mică 
gravitate în cazul cărora, ținând cont de 
sistemul lor de justiție penală, prelucrarea 
datelor PNR în temeiul prezentei directive 
nu ar fi conformă cu principiul 
proporționalității;

Or. en

Justificare

Datele PNR ar trebui să fie prelucrate doar în scopul prevenirii, depistării, cercetării și 
urmăririi penale a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave transnaționale. Datele 
PNR nu trebuie să fie utilizate în alte scopuri.

Amendamentul 215
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „infracțiuni grave” înseamnă 
infracțiunile prevăzute de legislația 
națională și menționate la articolul 2 
alineatul (2) din Decizia-cadru 
2002/584/JAI a Consiliului, dacă se 
pedepsesc cu închisoarea sau cu o măsură 
de siguranță privativă de libertate pe o 
perioadă maximă de cel puțin trei ani în 
baza legislației naționale a unui stat 
membru. Totuși, statele membre pot 
exclude acele infracțiuni de mică 
gravitate în cazul cărora, ținând cont de 
sistemul lor de justiție penală, prelucrarea 
datelor PNR în temeiul prezentei directive 
nu ar fi conformă cu principiul 
proporționalității;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 216
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „infracțiuni grave” înseamnă 
infracțiunile prevăzute de legislația 
națională și menționate la articolul 2 
alineatul (2) din Decizia-cadru 
2002/584/JAI a Consiliului, dacă se 
pedepsesc cu închisoarea sau cu o măsură 
de siguranță privativă de libertate pe o 
perioadă maximă de cel puțin trei ani în 
baza legislației naționale a unui stat 
membru. Totuși, statele membre pot 
exclude acele infracțiuni de mică 
gravitate în cazul cărora, ținând cont de 
sistemul lor de justiție penală, prelucrarea 
datelor PNR în temeiul prezentei directive 
nu ar fi conformă cu principiul 
proporționalității;

eliminat

Or. en

Amendamentul 217
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „infracțiuni grave” înseamnă 
infracțiunile prevăzute de legislația 
națională și menționate la articolul 2 
alineatul (2) din Decizia-cadru 
2002/584/JAI a Consiliului, dacă se 
pedepsesc cu închisoarea sau cu o măsură 
de siguranță privativă de libertate pe o 
perioadă maximă de cel puțin trei ani în 

eliminat
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baza legislației naționale a unui stat 
membru. Totuși, statele membre pot 
exclude acele infracțiuni de mică 
gravitate în cazul cărora, ținând cont de 
sistemul lor de justiție penală, prelucrarea 
datelor PNR în temeiul prezentei directive 
nu ar fi conformă cu principiul 
proporționalității;

Or. en

Amendamentul 218
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „infracțiuni grave” înseamnă 
infracțiunile prevăzute de legislația 
națională și menționate la articolul 2 
alineatul (2) din Decizia-cadru 
2002/584/JAI a Consiliului, dacă se 
pedepsesc cu închisoarea sau cu o măsură 
de siguranță privativă de libertate pe o 
perioadă maximă de cel puțin trei ani în 
baza legislației naționale a unui stat 
membru. Totuși, statele membre pot 
exclude acele infracțiuni de mică 
gravitate în cazul cărora, ținând cont de 
sistemul lor de justiție penală, prelucrarea 
datelor PNR în temeiul prezentei directive 
nu ar fi conformă cu principiul 
proporționalității;

eliminat

Or. en

Amendamentul 219
Frank Engel

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera h
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „infracțiuni grave” înseamnă 
infracțiunile prevăzute de legislația 
națională și menționate la articolul 2 
alineatul (2) din Decizia-cadru 
2002/584/JAI a Consiliului, dacă se 
pedepsesc cu închisoarea sau cu o măsură 
de siguranță privativă de libertate pe o 
perioadă maximă de cel puțin trei ani în 
baza legislației naționale a unui stat 
membru. Totuși, statele membre pot 
exclude acele infracțiuni de mică 
gravitate în cazul cărora, ținând cont de 
sistemul lor de justiție penală, prelucrarea 
datelor PNR în temeiul prezentei directive 
nu ar fi conformă cu principiul 
proporționalității;

(h) „infracțiuni grave” înseamnă 
infracțiunile prevăzute de legislația 
națională și menționate la articolul 2 
alineatul (2) din Decizia-cadru 
2002/584/JAI, dacă se pedepsesc cu 
închisoarea sau cu o măsură de siguranță 
privativă de libertate pe o perioadă minimă 
de cel puțin cinci ani în baza legislației 
naționale a unui stat membru;

Or. en

Amendamentul 220
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „infracțiuni grave” înseamnă 
infracțiunile prevăzute de legislația 
națională și menționate la articolul 2 
alineatul (2) din Decizia-cadru 
2002/584/JAI a Consiliului, dacă se 
pedepsesc cu închisoarea sau cu o măsură 
de siguranță privativă de libertate pe o 
perioadă maximă de cel puțin trei ani în 
baza legislației naționale a unui stat 
membru. Totuși, statele membre pot 
exclude acele infracțiuni de mică gravitate 
în cazul cărora, ținând cont de sistemul lor 
de justiție penală, prelucrarea datelor PNR 
în temeiul prezentei directive nu ar fi 
conformă cu principiul proporționalității;

(h) „infracțiuni grave” înseamnă 
infracțiunile prevăzute de legislația 
națională și menționate la articolul 2 
alineatul (2) din Decizia-cadru 
2002/584/JAI a Consiliului, dacă se 
pedepsesc cu închisoarea sau cu o măsură 
de siguranță privativă de libertate pe o 
perioadă maximă de cel puțin trei ani în 
baza legislației naționale a unui stat 
membru. Totuși, statele membre exclud 
acele infracțiuni de mică gravitate în cazul 
cărora, ținând cont de sistemul lor de 
justiție penală, prelucrarea datelor PNR în 
temeiul prezentei directive nu ar fi 
conformă cu principiile proporționalității și
necesității;



PE486.159v01-00 14/175 AM\897635RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 221
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) „infracțiuni grave” înseamnă 
infracțiunile prevăzute de legislația 
națională și menționate la articolul 2 
alineatul (2) din Decizia-cadru 
2002/584/JAI a Consiliului, dacă se 
pedepsesc cu închisoarea sau cu o măsură 
de siguranță privativă de libertate pe o 
perioadă maximă de cel puțin trei ani în 
baza legislației naționale a unui stat 
membru. Totuși, statele membre pot 
exclude acele infracțiuni de mică gravitate 
în cazul cărora, ținând cont de sistemul lor 
de justiție penală, prelucrarea datelor PNR 
în temeiul prezentei directive nu ar fi 
conformă cu principiul proporționalității;

(h) „infracțiuni grave” înseamnă 
infracțiunile prevăzute de legislația 
națională și menționate la articolul 2 
alineatul (2) din Decizia-cadru 
2002/584/JAI a Consiliului, dacă se 
pedepsesc cu închisoarea sau cu o măsură 
de siguranță privativă de libertate pe o 
perioadă maximă de cel puțin trei ani în 
baza legislației naționale a unui stat 
membru. Totuși, se pot exclude acele 
infracțiuni de mică gravitate în cazul 
cărora, ținând cont de sistemul lor de 
justiție penală, prelucrarea datelor PNR în 
temeiul prezentei directive nu ar fi 
conformă cu principiul proporționalității;

Or. de

Amendamentul 222
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera i 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) „infracțiuni grave transfrontaliere” 
înseamnă infracțiunile prevăzute de 
legislația națională și menționate la 
articolul 2 alineatul (2) din Decizia-cadru 
2002/584/JAI, dacă se pedepsesc cu 
închisoarea sau cu o măsură de siguranță 
privativă de libertate pe o perioadă 
maximă de cel puțin trei ani în baza 

eliminat
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legislației naționale și în cazul în care:
(i) acestea sunt săvârșite în mai multe 
state;
(ii) acestea sunt săvârșite într-un singur 
stat, dar o parte importantă a pregătirii, 
planificării, orchestrării sau controlului 
lor are loc în alt stat;
(iii) acestea sunt săvârșite într-un stat, dar 
implică un grup de criminalitate 
organizată care este implicat în activități 
infracționale în mai multe state; sau
(iv) acestea sunt săvârșite într-un stat, dar 
produc efecte importante în alt stat.

Or. en

Amendamentul 223
Frank Engel

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera i – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) „infracțiuni grave transfrontaliere” 
înseamnă infracțiunile prevăzute de 
legislația națională și menționate la 
articolul 2 alineatul (2) din Decizia-cadru 
2002/584/JAI, dacă se pedepsesc cu 
închisoarea sau cu o măsură de siguranță 
privativă de libertate pe o perioadă maximă 
de cel puțin trei ani în baza legislației 
naționale și în cazul în care:

(i) „infracțiuni grave transfrontaliere” 
înseamnă infracțiunile prevăzute de 
legislația națională și menționate la 
articolul 2 alineatul (2) din Decizia-cadru 
2002/584/JAI, dacă se pedepsesc cu 
închisoarea sau cu o măsură de siguranță 
privativă de libertate pe o perioadă maximă 
de cel puțin cinci ani în baza legislației 
naționale și în cazul în care:

Or. en

Amendamentul 224
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera i – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) „infracțiuni grave transfrontaliere” 
înseamnă infracțiunile prevăzute de 
legislația națională și menționate la 
articolul 2 alineatul (2) din Decizia-cadru 
2002/584/JAI, dacă se pedepsesc cu 
închisoarea sau cu o măsură de siguranță 
privativă de libertate pe o perioadă maximă 
de cel puțin trei ani în baza legislației 
naționale și în cazul în care:

(i) „infracțiuni grave transfrontaliere” 
înseamnă următoarele infracțiuni
prevăzute de legislația națională și 
menționate la articolul 2 alineatul (2) din 
Decizia-cadru 2002/584/JAI: traficul de 
persoane, traficul ilegal de droguri și 
traficul ilegal de arme, muniții și 
materiale explozibile, dacă se pedepsesc cu 
închisoarea sau cu o măsură de siguranță 
privativă de libertate pe o perioadă maximă 
de cel puțin trei ani în baza legislației 
naționale și în cazul în care:

Or. en

Amendamentul 225
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera i – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) „infracțiuni grave transfrontaliere” 
înseamnă infracțiunile prevăzute de
legislația națională și menționate la 
articolul 2 alineatul (2) din Decizia-cadru 
2002/584/JAI, dacă se pedepsesc cu 
închisoarea sau cu o măsură de siguranță 
privativă de libertate pe o perioadă 
maximă de cel puțin trei ani în baza 
legislației naționale și în cazul în care:

(i) „infracțiuni grave transfrontaliere” 
înseamnă infracțiunile și menționate la 
articolul 2 alineatul (2) din Decizia-cadru 
2002/584/JAI, dacă, de obicei, se 
pedepsesc cu închisoarea pe o perioadă
semnificativă sau cu o măsură restrictivă
de siguranță semnificativă și în cazul în 
care:

Or. de

Amendamentul 226
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera i – partea introductivă



AM\897635RO.doc 17/175 PE486.159v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) „infracțiuni grave transfrontaliere” 
înseamnă infracțiunile prevăzute de 
legislația națională și menționate la 
articolul 2 alineatul (2) din Decizia-cadru 
2002/584/JAI, dacă se pedepsesc cu 
închisoarea sau cu o măsură de siguranță 
privativă de libertate pe o perioadă maximă 
de cel puțin trei ani în baza legislației 
naționale și în cazul în care:

(i) „infracțiuni grave transfrontaliere” 
înseamnă infracțiunile prevăzute de 
legislația națională și menționate la 
articolul 2 alineatul (2) din Decizia-cadru 
2002/584/JAI care au o componentă 
transnațională importantă și se pedepsesc 
cu închisoarea sau cu o măsură de 
siguranță privativă de libertate pe o 
perioadă maximă de cel puțin trei ani în 
baza legislației naționale și în cazul în care:

Or. en

Amendamentul 227
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera i 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) „infracțiuni grave transfrontaliere” 
înseamnă infracțiunile prevăzute de 
legislația națională și menționate la 
articolul 2 alineatul (2) din Decizia-cadru 
2002/584/JAI, dacă se pedepsesc cu 
închisoarea sau cu o măsură de siguranță 
privativă de libertate pe o perioadă maximă 
de cel puțin trei ani în baza legislației 
naționale și în cazul în care:

(i) „infracțiuni grave transfrontaliere” 
înseamnă infracțiunile prevăzute de 
legislația națională și menționate la 
articolul 2 alineatul (2) din Decizia-cadru 
2002/584/JAI, dacă se pedepsesc cu 
închisoarea sau cu o măsură de siguranță 
privativă de libertate pe o perioadă maximă 
de cel puțin cinci ani în baza legislației 
naționale. Totuși, statele membre pot 
exclude acele infracțiuni de mică 
gravitate în cazul cărora, ținând cont de 
sistemul lor de justiție penală, prelucrarea 
datelor PNR în temeiul prezentei directive 
nu ar fi conformă cu principiul 
proporționalității și în cazul în care:

Or. en

Amendamentul 228
Sophia in 't Veld
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Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) „date sensibile” înseamnă datele 
personale ale unei persoane care indică 
sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau 
socială, caracteristicile genetice, limba, 
convingerile religioase sau filozofice, 
opiniile politice, apartenența la un 
sindicat, la o minoritate națională, starea 
de sănătate sau orientarea sexuală, astfel 
cum sunt definite la articolul 21 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, precum și alte date definite ca 
fiind sensibile de legislația națională.

Or. en

Amendamentul 229
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) „anonimizarea” în sensul prezentei 
directive poate fi definită ca fiind 
manipularea ireversibilă a datelor cu 
caracter personal, astfel cum este 
prevăzut în Directiva 1995/46/CE, fie de 
către responsabilul de date, fie de către 
orice altă persoană, astfel încât datele să 
nu fie asociate cu un subiect al datelor 
sau cu un grup de subiecți ai datelor, 
ținând seama de toate mijloacele care ar 
putea fi folosite în mod întemeiat fie de 
responsabilul de date, fie de orice altă 
persoană pentru a identifica persoana 
respectivă, făcând referire în special la un 
număr de identificare, date de localizare, 
identificator online sau la unul sau mai 
multe elemente specifice identității fizice, 
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fiziologice, genetice, mentale, economice, 
culturale sau sociale a persoanei 
respective.

Or. en

Amendamentul 230
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) „stabilirea de profile” înseamnă 
procesul de identificare a unor modele 
într-un set de date prin mijloace 
automatizate și semiautomatizate pentru a 
depista anomaliile din setul de date în 
cauză.

Or. en

Amendamentul 231
Alexander Alvaro

Propunere de directivă
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3 eliminat
Unitatea de informații despre pasageri

(1) Fiecare stat membru înființează sau 
desemnează o autoritate competentă 
pentru prevenirea, depistarea, cercetarea 
sau urmărirea penală a infracțiunilor de 
terorism și a infracțiunilor grave sau o 
filială a unei astfel de autorități care să 
acționeze ca „unitate de informații despre 
pasageri” a statului respectiv, 
responsabilă pentru colectarea datelor 
PNR de la transportatorii aerieni, 



PE486.159v01-00 20/175 AM\897635RO.doc

RO

stocarea și analizarea acestora și 
transmiterea rezultatului analizei 
autorităților competente menționate la 
articolul 5. Membrii personalului acesteia 
pot fi detașați de la autoritățile publice 
competente.
(2) Două sau mai multe state membre pot 
stabili sau desemna aceeași autoritate în 
calitate de unitate de informații despre
pasageri. Această unitate de informații 
despre pasageri se înființează într-unul 
dintre statele membre participante și este 
considerată ca unitate națională de 
informații despre pasageri a tuturor 
acestor state membre participante. Statele 
membre participante convin asupra 
normelor privind funcționarea unității de 
informații despre pasageri și respectă 
cerințele stabilite în prezenta directivă.
(3) Fiecare stat membru comunică acest 
lucru Comisiei în termen de o lună de la 
înființarea unității de informații despre 
pasageri și își poate actualiza declarația 
în orice moment. Comisia publică aceste 
informații, inclusiv eventualele actualizări 
ale acestora, în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 232
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru înființează sau 
desemnează o autoritate competentă pentru 
prevenirea, depistarea, cercetarea sau 
urmărirea penală a infracțiunilor de 
terorism și a infracțiunilor grave sau o 
filială a unei astfel de autorități care să 
acționeze ca „unitate de informații despre 

(1) Se creează o autoritate europeană 
competentă pentru prevenirea, depistarea, 
cercetarea sau urmărirea penală a 
infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor 
grave care să acționeze ca „unitate de 
informații despre pasageri”, responsabilă 
pentru colectarea datelor PNR de la 
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pasageri” a statului respectiv, responsabilă 
pentru colectarea datelor PNR de la 
transportatorii aerieni, stocarea și 
analizarea acestora și transmiterea 
rezultatului analizei autorităților 
competente menționate la articolul 5. 
Membrii personalului acesteia pot fi
detașați de la autoritățile publice 
competente. Membrii personalului 
acesteia pot fi detașați de la autoritățile 
publice competente.

transportatorii aerieni, stocarea și 
analizarea acestora și transmiterea 
rezultatului analizei autorităților 
competente menționate la articolul 5. 
Membrii personalului acesteia pot fi 
detașați de la autoritățile publice 
competente.

Or. de

Justificare

Autoritatea nu beneficiază de propriile drepturi suverane independente față de sarcinile de 
investigare ale autorităților polițienești. Acestea revin în întregime autorității fiecărui stat 
membru în parte.

Amendamentul 233
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru înființează sau 
desemnează o autoritate competentă pentru 
prevenirea, depistarea, cercetarea sau 
urmărirea penală a infracțiunilor de 
terorism și a infracțiunilor grave sau o 
filială a unei astfel de autorități care să 
acționeze ca „unitate de informații despre 
pasageri” a statului respectiv, responsabilă 
pentru colectarea datelor PNR de la 
transportatorii aerieni, stocarea și 
analizarea acestora și transmiterea 
rezultatului analizei autorităților 
competente menționate la articolul 5. 
Membrii personalului acesteia pot fi 
detașați de la autoritățile publice 
competente.

(1) Fiecare stat membru înființează sau 
desemnează o autoritate competentă pentru 
prevenirea, depistarea, cercetarea sau 
urmărirea penală a infracțiunilor de 
terorism sau o filială a unei astfel de 
autorități care să acționeze ca „unitate de 
informații despre pasageri” a statului 
respectiv, responsabilă pentru colectarea 
datelor PNR de la transportatorii aerieni, 
stocarea și analizarea acestora și 
transmiterea rezultatului analizei 
autorităților competente menționate la 
articolul 5. Membrii personalului acesteia 
pot fi detașați de la autoritățile publice 
competente. Membrii personalului acesteia 
pot fi detașați de la autoritățile publice 
competente.
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Or. en

Amendamentul 234
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru înființează sau 
desemnează o autoritate competentă pentru
prevenirea, depistarea, cercetarea sau 
urmărirea penală a infracțiunilor de 
terorism și a infracțiunilor grave sau o 
filială a unei astfel de autorități care să 
acționeze ca „unitate de informații despre 
pasageri” a statului respectiv, responsabilă 
pentru colectarea datelor PNR de la 
transportatorii aerieni, stocarea și 
analizarea acestora și transmiterea 
rezultatului analizei autorităților 
competente menționate la articolul 5. 
Membrii personalului acesteia pot fi 
detașați de la autoritățile publice 
competente.

(1) Fiecare stat membru înființează sau 
desemnează o autoritate competentă pentru 
prevenirea, depistarea, cercetarea sau 
urmărirea penală a infracțiunilor de 
terorism și a infracțiunilor grave 
transnaționale sau o filială a unei astfel de 
autorități care să acționeze ca „unitate de 
informații despre pasageri” a statului 
respectiv, responsabilă pentru colectarea 
datelor PNR de la transportatorii aerieni, 
stocarea și analizarea acestora și 
transmiterea rezultatului analizei 
autorităților competente menționate la 
articolul 5. Membrii personalului acesteia 
pot fi detașați de la autoritățile publice 
competente.

Or. en

Amendamentul 235
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Membrii personalului din cadrul 
unităților de informații despre pasageri 
sunt informați că trebuie să prezinte toate 
garanțiile pentru competența și 
integritatea de a prelucra datele PNR 
colectate în conformitate cu prezenta 
directivă și pot face obiectul sancțiunilor 
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prevăzute la articolul 10a. 

Or. en

Amendamentul 236
Frank Engel

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Două sau mai multe state membre pot 
stabili sau desemna aceeași autoritate în 
calitate de unitate de informații despre 
pasageri. Această unitate de informații 
despre pasageri se înființează într-unul 
dintre statele membre participante și este 
considerată ca unitate națională de 
informații despre pasageri a tuturor acestor 
state membre participante. Statele membre 
participante convin asupra normelor 
privind funcționarea unității de informații 
despre pasageri și respectă cerințele 
stabilite în prezenta directivă.

(2) Două sau mai multe state membre pot 
stabili sau desemna aceeași autoritate, cum 
ar fi Europol, în calitate de unitate de 
informații despre pasageri. Această unitate 
de informații despre pasageri se înființează 
într-unul dintre statele membre participante
sau în cadrul Europol și este considerată 
ca unitate națională de informații despre 
pasageri a tuturor acestor state membre 
participante. Statele membre participante 
convin asupra normelor privind 
funcționarea unității de informații despre 
pasageri și respectă cerințele stabilite în 
prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 237
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Două sau mai multe state membre pot 
stabili sau desemna aceeași autoritate în 
calitate de unitate de informații despre 
pasageri. Această unitate de informații 
despre pasageri se înființează într-unul 
dintre statele membre participante și este 
considerată ca unitate națională de 

(2) Unitatea de informații despre pasageri 
se înființează pe teritoriul unui stat 
membru al Uniunii Europene. Statele 
membre convin asupra normelor privind 
funcționarea unității de informații despre 
pasageri și respectă cerințele stabilite în 
prezenta directivă.
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informații despre pasageri a tuturor 
acestor state membre participante. Statele 
membre participante convin asupra 
normelor privind funcționarea unității de 
informații despre pasageri și respectă 
cerințele stabilite în prezenta directivă.

Or. de

Amendamentul 238
Hubert Pirker

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Două sau mai multe state membre pot 
stabili sau desemna aceeași autoritate în 
calitate de unitate de informații despre 
pasageri. Această unitate de informații 
despre pasageri se înființează într-unul 
dintre statele membre participante și este 
considerată ca unitate națională de 
informații despre pasageri a tuturor acestor 
state membre participante. Statele membre 
participante convin asupra normelor 
privind funcționarea unității de informații 
despre pasageri și respectă cerințele 
stabilite în prezenta directivă.

(2) Două sau mai multe state membre pot 
stabili sau desemna aceeași autoritate, de 
exemplu Europol, în calitate de unitate de 
informații despre pasageri. Această unitate 
de informații despre pasageri se înființează 
într-unul dintre statele membre participante 
sau la sediul autorității ierarhice 
superioare, de exemplu Europol, și este 
considerată ca unitate națională de 
informații despre pasageri a tuturor acestor 
state membre participante. Statele membre 
participante convin asupra normelor 
privind funcționarea unității de informații 
despre pasageri și respectă cerințele 
stabilite în prezenta directivă.

Or. de

Amendamentul 239
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru controlul activităților unității 
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de informații despre pasageri se instituie 
un consiliu de administrație. Consiliul de 
administrație se compune din câte un 
reprezentant al autorității naționale 
competente, al Europol, al autorității de 
protecție a datelor și al Comisiei 
Europene.  Consiliul de administrație își 
adoptă propriul regulament de procedură 
și alege din rândul membrilor săi un 
președinte și un vicepreședinte.

Or. de

Justificare

Consiliul de administrație trebuie să reglementeze aspectele esențiale în afara activității 
cotidiene. Directorul îndeplinește sarcinile curente de administrare, de gestionare a 
personalului și de elaborare și de punere în aplicare a deciziilor luate de consiliul de 
administrație. 

Amendamentul 240
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fiecare stat membru comunică acest 
lucru Comisiei în termen de o lună de la 
înființarea unității de informații despre 
pasageri și își poate actualiza declarația 
în orice moment. Statele membre își pot 
actualiza declarațiile în orice moment. 
Comisia publică aceste informații, precum 
și eventualele actualizări ale acestora, în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

eliminat

Or. de

Amendamentul 241
Sophia in 't Veld
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Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Fiecare unitate de informații despre 
pasageri numește un responsabil cu 
protecția datelor.

Or. en

Amendamentul 242
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Stocarea, prelucrarea și analiza 
datelor PNR referitoare la pasagerii 
zborurilor internaționale se efectuează 
exclusiv pe teritoriul Uniunii. Legislația 
aplicabilă acestor proceduri este, prin 
urmare, legislația Uniunii privind 
protecția datelor cu caracter personal.

Or. en

Amendamentul 243
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Statele membre asigură impunerea 
unor sancțiuni disuasive, eficiente și 
proporționale, inclusiv sancțiuni penale, 
împotriva personalului din cadrul
unităților de informații despre pasageri în 
cazul utilizării defectuoase sau al 
abuzului de date PNR și în cazul în care 
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personalul este responsabil pentru aceste 
încălcări sau pentru alte încălcări ale 
dispozițiilor naționale adoptate în 
conformitate cu prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 244
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Articolul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Stocarea, prelucrarea și analiza datelor 
PNR referitoare la pasagerii zborurilor 
internaționale se efectuează exclusiv pe 
teritoriul Uniunii. Legislația aplicabilă 
acestor proceduri este, prin urmare, 
legislația Uniunii privind protecția datelor 
cu caracter personal.

Or. en

Amendamentul 245
Alexander Alvaro

Propunere de directivă
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4 eliminat
Prelucrarea datelor PNR

(1) Datele PNR transferate de 
transportatorii aerieni, în temeiul 
articolului 6, în legătură cu zborurile 
internaționale care sosesc sau pleacă de 
pe teritoriul oricărui stat membru sunt 
colectate de unitatea de informații despre 
pasageri din statul membru în cauză. În 
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cazul în care datele PNR transferate de 
transportatorii aerieni includ date 
suplimentare față de cele incluse în 
anexă, unitatea de informații despre 
pasageri șterge aceste date imediat după 
primirea lor.
(2) Unitatea de informații despre pasageri 
prelucrează datele PNR doar în 
următoarele scopuri:
(a) efectuarea unei evaluări a pasagerilor 
înainte de sosirea sau de plecarea 
programată a acestora din statul membru, 
în vederea identificării oricăror persoane 
care pot fi implicate într-o infracțiune de 
terorism sau într-o infracțiune gravă și 
care necesită o examinare suplimentară 
de către autoritățile competente 
menționate la articolul 5. Pentru 
efectuarea acestei evaluări, unitatea de 
informații despre pasageri poate prelucra 
datele PNR în funcție de criterii 
predefinite. Statele membre se asigură că 
toate rezultatele pozitive obținute printr-o 
astfel de prelucrare automatizată sunt 
reexaminate individual prin mijloace 
neautomatizate pentru a verifica dacă este 
necesară intervenția autorității 
competente menționate la articolul 5;
(b) efectuarea unei evaluări a pasagerilor 
înainte de sosirea sau de plecarea 
programată a acestora din statul membru, 
în vederea identificării oricăror persoane 
care pot fi implicate într-o infracțiune de 
terorism sau într-o infracțiune gravă și 
care necesită o examinare suplimentară 
de către autoritățile competente 
menționate la articolul 5. Pentru 
efectuarea acestei evaluări, unitatea de 
informații despre pasageri poate 
confrunta datele PNR cu bazele de date 
relevante, inclusiv cu bazele de date 
internaționale sau naționale sau cu 
copiile naționale „în oglindă” ale bazelor 
de date ale Uniunii, în cazul în care astfel 
de baze de date sunt create în baza 
dreptului Uniunii pentru persoanele sau 
obiectele căutate sau care fac obiectul 
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unei semnalări, în conformitate cu 
normele Uniunii și cu normele 
internaționale și naționale aplicabile 
fișierelor de această natură. Statele 
membre se asigură că toate rezultatele 
pozitive obținute printr-o astfel de 
prelucrare automatizată sunt reexaminate 
individual prin mijloace neautomatizate 
pentru a verifica dacă este necesară 
intervenția autorității competente 
menționate la articolul 5;
(c) oferirea de răspunsuri, de la caz la 
caz, unor cereri temeinic justificate din 
partea autorităților competente vizând 
obținerea de date PNR și prelucrarea 
acestora în cazuri specifice în scopul 
prevenirii, depistării, cercetării și 
urmăririi penale a unei infracțiuni de 
terorism sau a unei infracțiuni grave și 
comunicarea rezultatelor acestei 
prelucrări autorităților competente; și
(d) analizarea datelor PNR în scopul 
actualizării sau creării de noi criterii
pentru efectuarea evaluărilor în vederea 
identificării persoanelor care pot fi 
implicate într-o infracțiune de terorism 
sau într-o infracțiune gravă 
transnațională, conform literei (a).
(3) Evaluarea pasagerilor înainte de 
sosirea sau de plecarea programată a 
acestora din statul membru menționată la 
alineatul 2 litera (a) se realizează în mod 
nediscriminatoriu, pe baza criteriilor de 
evaluare stabilite de unitatea sa de 
informații despre pasageri. Statele 
membre se asigură că unitățile de 
informații despre pasageri stabilesc 
criterii de evaluare în cooperare cu 
autoritățile competente menționate la 
articolul 5. Criteriile de evaluare nu se 
întemeiază în niciun caz pe rasa sau 
originea etnică a unei persoane, 
convingerile sale religioase sau filozofice, 
opiniile sale politice, apartenența la un 
sindicat, starea sa de sănătate sau viața sa 
sexuală.
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(4) Unitatea de informații despre pasageri 
transferă datele PNR sau rezultatele 
prelucrării datelor PNR ale persoanelor 
identificate conform alineatului (2) 
literele (a) și (b) autorităților competente 
ale aceluiași stat membru, pentru 
examinare suplimentară. Aceste 
transferuri se fac doar de la caz la caz.

Or. en

Amendamentul 246
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Datele PNR transferate de 
transportatorii aerieni, în temeiul 
articolului 6, în legătură cu zborurile 
internaționale care sosesc sau pleacă de pe 
teritoriul oricărui stat membru sunt 
colectate de unitatea de informații despre 
pasageri din statul membru în cauză. În 
cazul în care datele PNR transferate de 
transportatorii aerieni includ date 
suplimentare față de cele incluse în anexă, 
unitatea de informații despre pasageri 
șterge aceste date imediat după primirea 
lor.

(1) Datele PNR transferate de 
transportatorii aerieni, în temeiul 
articolului 6, în legătură cu zborurile 
internaționale specifice care sosesc sau 
pleacă de pe teritoriul oricărui stat membru 
sunt colectate de unitatea de informații 
despre pasageri din statul membru în 
cauză. În cazul în care datele PNR 
transferate de transportatorii aerieni includ 
date suplimentare față de cele incluse în 
anexă, unitatea de informații despre 
pasageri șterge aceste date imediat și 
definitiv după primirea lor.

Or. en

Amendamentul 247
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Datele PNR transferate de (1) Datele PNR transferate de 
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transportatorii aerieni, în temeiul 
articolului 6, în legătură cu zborurile 
internaționale care sosesc sau pleacă de pe 
teritoriul oricărui stat membru sunt 
colectate de unitatea de informații despre 
pasageri din statul membru în cauză. În 
cazul în care datele PNR transferate de 
transportatorii aerieni includ date 
suplimentare față de cele incluse în anexă, 
unitatea de informații despre pasageri 
șterge aceste date imediat după primirea 
lor.

transportatorii aerieni, în temeiul 
articolului 6, în legătură cu zborurile 
internaționale care sosesc sau pleacă de pe 
teritoriul oricărui stat membru sunt 
colectate de unitatea de informații despre 
pasageri. În cazul în care datele PNR 
transferate de transportatorii aerieni includ 
date suplimentare față de cele incluse în 
anexă, unitatea de informații despre 
pasageri șterge aceste date imediat după 
primirea lor.

Or. de

Amendamentul 248
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Datele PNR transferate de 
transportatorii aerieni, în temeiul 
articolului 6, în legătură cu zborurile 
internaționale care sosesc sau pleacă de pe 
teritoriul oricărui stat membru sunt 
colectate de unitatea de informații despre 
pasageri din statul membru în cauză. În 
cazul în care datele PNR transferate de 
transportatorii aerieni includ date 
suplimentare față de cele incluse în anexă, 
unitatea de informații despre pasageri 
șterge aceste date imediat după primirea 
lor.

(1) Datele PNR transferate de 
transportatorii aerieni, în temeiul 
articolului 6, în legătură cu zborurile 
internaționale care sosesc sau pleacă de pe 
teritoriul oricărui stat membru sunt 
colectate în condiții de siguranță optimă 
de unitatea de informații despre pasageri 
din statul membru în cauză. În cazul în care 
datele PNR transferate de transportatorii 
aerieni includ date suplimentare față de 
cele incluse în anexă, unitatea de informații 
despre pasageri șterge aceste date imediat 
după primirea lor.

Or. ro

Amendamentul 249
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Datele PNR transferate de 
transportatorii aerieni, în temeiul 
articolului 6, în legătură cu zborurile 
internaționale care sosesc sau pleacă de pe 
teritoriul oricărui stat membru sunt 
colectate de unitatea de informații despre 
pasageri din statul membru în cauză. În 
cazul în care datele PNR transferate de 
transportatorii aerieni includ date 
suplimentare față de cele incluse în anexă, 
unitatea de informații despre pasageri 
șterge aceste date imediat după primirea 
lor.

(1) Datele PNR transferate de 
transportatorii aerieni, în temeiul 
articolului 6, în legătură cu zborurile 
internaționale care sosesc sau pleacă de pe 
teritoriul oricărui stat membru sunt 
colectate de unitatea de informații despre 
pasageri din statul membru în cauză. 
Transportatorii aerieni se abțin de la 
transmiterea de date sensibile. În cazul în 
care datele PNR transferate de 
transportatorii aerieni includ date 
suplimentare față de cele incluse în anexă, 
unitatea de informații despre pasageri 
șterge aceste date imediat după primirea 
lor.

Or. en

Amendamentul 250
Véronique Mathieu

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Datele PNR transferate de 
transportatorii aerieni, în temeiul 
articolului 6, în legătură cu zborurile 
internaționale care sosesc sau pleacă de pe 
teritoriul oricărui stat membru sunt 
colectate de unitatea de informații despre 
pasageri din statul membru în cauză. În 
cazul în care datele PNR transferate de 
transportatorii aerieni includ date 
suplimentare față de cele incluse în anexă, 
unitatea de informații despre pasageri 
șterge aceste date imediat după primirea 
lor.

(1) Datele PNR transferate de 
transportatorii aerieni, în temeiul 
articolului 6, în legătură cu zborurile în 
interiorul și în afara Uniunii care sosesc 
sau pleacă de pe teritoriul oricărui stat 
membru sunt colectate de unitatea de 
informații despre pasageri din statul 
membru în cauză. În cazul în care datele 
PNR transferate de transportatorii aerieni 
includ date suplimentare față de cele 
incluse în anexă, unitatea de informații 
despre pasageri șterge aceste date imediat 
după primirea lor.

Or. fr



AM\897635RO.doc 33/175 PE486.159v01-00

RO

Justificare

Acest amendament vizează să stabilească consecințele includerii tuturor zborurilor în 
interiorul Uniunii în domeniul de aplicare a directivei. Se preferă terminologia de „zboruri în 
interiorul și în afara Uniunii” în locul celei de „zboruri internaționale/interne” preluate din 
Codul frontierelor Schengen, care nu este adaptată în cazul unei directive care se va aplica 
pe întregul teritoriu al Uniunii Europene.

Amendamentul 251
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre suportă costurile 
aferente colectării, prelucrării și 
transmiterii datelor PNR.

Or. en

Amendamentul 252
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre suportă costurile 
aferente colectării, prelucrării și 
transmiterii datelor PNR.

Or. en

Amendamentul 253
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Stabilirea unor profile pentru datele 
PNR este interzisă în temeiul prezentei 
directive.

Or. en

Amendamentul 254
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) efectuarea unei evaluări a pasagerilor 
înainte de sosirea sau plecarea 
programată a acestora din statul membru, 
în vederea identificării persoanelor care 
pot fi implicate într-o infracțiune de 
terorism sau într-o infracțiune gravă 
transnațională și care necesită o 
examinare suplimentară de către 
autoritățile competente menționate la 
articolul 5. Pentru efectuarea acestei 
evaluări, unitatea de informații despre 
pasageri poate prelucra datele PNR în 
funcție de criterii predefinite. Statele 
membre se asigură că toate rezultatele 
pozitive obținute printr-o astfel de 
prelucrare automatizată sunt reexaminate 
individual prin mijloace neautomatizate 
pentru a verifica dacă este necesară 
intervenția autorității competente 
menționate la articolul 5;

eliminat

Or. en

Justificare

Stabilirea unor profile sau prelucrarea datelor PNR în funcție de criterii de evaluare 
predefinite nu trebuie să fie permisă în absența unei definiții juridice referitoare la stabilirea 
unor profile la nivelul UE.
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Amendamentul 255
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) efectuarea unei evaluări a pasagerilor 
înainte de sosirea sau plecarea 
programată a acestora din statul membru, 
în vederea identificării persoanelor care 
pot fi implicate într-o infracțiune de 
terorism sau într-o infracțiune gravă 
transnațională și care necesită o 
examinare suplimentară de către 
autoritățile competente menționate la 
articolul 5. Pentru efectuarea acestei 
evaluări, unitatea de informații despre 
pasageri poate prelucra datele PNR în 
funcție de criterii predefinite. Statele 
membre se asigură că toate rezultatele 
pozitive obținute printr-o astfel de 
prelucrare automatizată sunt reexaminate 
individual prin mijloace neautomatizate 
pentru a verifica dacă este necesară 
intervenția autorității competente 
menționate la articolul 5;

eliminat

Or. en

Amendamentul 256
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) efectuarea unei evaluări a pasagerilor 
înainte de sosirea sau plecarea 
programată a acestora din statul membru, 
în vederea identificării persoanelor care 
pot fi implicate într-o infracțiune de 
terorism sau într-o infracțiune gravă 

eliminat
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transnațională și care necesită o 
examinare suplimentară de către 
autoritățile competente menționate la 
articolul 5. Pentru efectuarea acestei 
evaluări, unitatea de informații despre 
pasageri poate prelucra datele PNR în 
funcție de criterii predefinite. Statele 
membre se asigură că toate rezultatele 
pozitive obținute printr-o astfel de 
prelucrare automatizată sunt reexaminate 
individual prin mijloace neautomatizate 
pentru a verifica dacă este necesară 
intervenția autorității competente 
menționate la articolul 5;

Or. en

Amendamentul 257
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) efectuarea unei evaluări a pasagerilor 
înainte de sosirea sau plecarea programată 
a acestora din statul membru, în vederea 
identificării persoanelor care pot fi 
implicate într-o infracțiune de terorism sau 
într-o infracțiune gravă transnațională și 
care necesită o examinare suplimentară de 
către autoritățile competente menționate la 
articolul 5. Pentru efectuarea acestei 
evaluări, unitatea de informații despre 
pasageri poate prelucra datele PNR în 
funcție de criterii predefinite. Statele 
membre se asigură că toate rezultatele 
pozitive obținute printr-o astfel de 
prelucrare automatizată sunt reexaminate 
individual prin mijloace neautomatizate 
pentru a verifica dacă este necesară 
intervenția autorității competente 
menționate la articolul 5;

(a) efectuarea unei evaluări a pasagerilor 
înainte de sosirea sau de plecarea 
programată a acestora din statul membru, 
în vederea identificării oricăror persoane 
care pot fi implicate într-o infracțiune de 
terorism și care necesită o examinare 
suplimentară de către autoritățile 
competente menționate la articolul 5. 
Pentru efectuarea acestei evaluări, unitatea 
de informații despre pasageri poate 
prelucra datele PNR în funcție de criterii 
predefinite stabilite de autoritățile 
competente menționate la articolul 5. 
Statele membre se asigură că toate 
rezultatele pozitive obținute printr-o astfel 
de prelucrare automatizată sunt 
reexaminate individual prin mijloace 
neautomatizate pentru a verifica dacă este 
necesară intervenția autorității competente 
menționate la articolul 5;
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Or. en

Amendamentul 258
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) efectuarea unei evaluări a pasagerilor 
înainte de sosirea sau plecarea programată 
a acestora din statul membru, în vederea 
identificării persoanelor care pot fi 
implicate într-o infracțiune de terorism sau 
într-o infracțiune gravă transnațională și 
care necesită o examinare suplimentară de 
către autoritățile competente menționate la 
articolul 5. Pentru efectuarea acestei 
evaluări, unitatea de informații despre 
pasageri poate prelucra datele PNR în 
funcție de criterii predefinite. Statele 
membre se asigură că toate rezultatele 
pozitive obținute printr-o astfel de 
prelucrare automatizată sunt reexaminate 
individual prin mijloace neautomatizate 
pentru a verifica dacă este necesară 
intervenția autorității competente 
menționate la articolul 5;

(a) efectuarea unei evaluări a pasagerilor 
înainte de sosirea sau plecarea programată 
a acestora din statul membru, în vederea 
identificării persoanelor care pot fi 
implicate într-o infracțiune de terorism sau 
într-o infracțiune gravă transnațională și 
care necesită o examinare suplimentară de 
către autoritățile competente menționate la 
articolul 5. Pentru efectuarea acestei 
evaluări, unitatea de informații despre 
pasageri prelucrează datele PNR în funcție 
de criterii obiective predefinite. Statele 
membre se asigură că toate rezultatele 
pozitive obținute printr-o astfel de 
prelucrare automatizată sunt reexaminate 
individual prin mijloace neautomatizate 
pentru a verifica dacă este necesară 
intervenția autorității competente 
menționate la articolul 5;

Or. ro

Amendamentul 259
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) efectuarea unei evaluări a pasagerilor 
înainte de sosirea sau plecarea programată 
a acestora din statul membru, în vederea 
identificării persoanelor care pot fi 
implicate într-o infracțiune de terorism sau 

(a) efectuarea unei evaluări a pasagerilor 
înainte de sosirea sau plecarea programată 
a acestora din statul membru, în vederea 
identificării persoanelor care pot fi 
implicate într-o infracțiune de terorism sau 
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într-o infracțiune gravă transnațională și 
care necesită o examinare suplimentară de 
către autoritățile competente menționate la 
articolul 5. Pentru efectuarea acestei 
evaluări, unitatea de informații despre 
pasageri poate prelucra datele PNR în 
funcție de criterii predefinite. Statele 
membre se asigură că toate rezultatele 
pozitive obținute printr-o astfel de
prelucrare automatizată sunt reexaminate 
individual prin mijloace neautomatizate 
pentru a verifica dacă este necesară 
intervenția autorității competente 
menționate la articolul 5;

într-o infracțiune gravă transnațională și 
care necesită o examinare suplimentară de 
către autoritățile competente menționate la 
articolul 5. Pentru efectuarea acestei 
evaluări, unitatea de informații despre 
pasageri nu poate prelucra datele PNR în 
funcție de criterii predefinite. Statele 
membre se asigură că toate rezultatele 
pozitive obținute printr-o prelucrare 
automatizată sunt reexaminate individual 
prin mijloace neautomatizate pentru a 
verifica dacă este necesară intervenția 
autorității competente menționate la 
articolul 5;

Or. en

Amendamentul 260
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) efectuarea unei evaluări a pasagerilor 
înainte de sosirea sau plecarea programată 
a acestora din statul membru, în vederea 
identificării persoanelor care pot fi 
implicate într-o infracțiune de terorism sau 
într-o infracțiune gravă transnațională și 
care necesită o examinare suplimentară de 
către autoritățile competente menționate la 
articolul 5. Pentru efectuarea acestei 
evaluări, unitatea de informații despre 
pasageri poate prelucra datele PNR în 
funcție de criterii predefinite. Pentru 
efectuarea acestei evaluări, unitate de 
informații despre pasageri poate prelucra 
datele PNR în funcție de criterii 
predefinite. Statele membre se asigură că 
toate rezultatele pozitive obținute printr-o 
astfel de prelucrare automatizată sunt 
reexaminate individual prin mijloace 
neautomatizate pentru a verifica dacă este 
necesară intervenția autorității competente 

(a) efectuarea unei evaluări a pasagerilor 
înainte de sosirea sau plecarea programată 
a acestora din statul membru, în vederea 
identificării persoanelor care pot fi 
implicate într-o infracțiune de terorism sau 
într-o infracțiune gravă transnațională și 
care necesită o examinare suplimentară de 
către autoritățile competente menționate la 
articolul 5. Pentru efectuarea acestei 
evaluări, unitatea de informații despre 
pasageri poate prelucra datele PNR în 
funcție de criterii predefinite. Pentru 
efectuarea acestei evaluări, unitate de 
informații despre pasageri poate prelucra 
datele PNR în funcție de criterii 
predefinite. Unitatea de informații despre 
pasageri se asigură că toate rezultatele 
pozitive obținute printr-o astfel de 
prelucrare automatizată sunt reexaminate 
individual prin mijloace neautomatizate 
pentru a verifica dacă este necesară 
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menționate la articolul 5; intervenția autorității competente 
menționate la articolul 5;

Or. de

Amendamentul 261
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) efectuarea unei evaluări a pasagerilor 
înainte de sosirea sau de plecarea 
programată a acestora din statul membru, 
în vederea identificării oricăror persoane 
care pot fi implicate într-o infracțiune de 
terorism sau într-o infracțiune gravă și 
care necesită o examinare suplimentară 
de către autoritățile competente 
menționate la articolul 5. Pentru 
efectuarea acestei evaluări, unitatea de 
informații despre pasageri poate 
confrunta datele PNR cu bazele de date 
relevante, inclusiv cu bazele de date 
internaționale sau naționale sau cu 
copiile naționale „în oglindă” ale bazelor 
de date ale Uniunii, în cazul în care astfel 
de baze de date sunt create în baza 
dreptului Uniunii pentru persoanele sau 
obiectele căutate sau care fac obiectul 
unei semnalări, în conformitate cu 
normele Uniunii și cu normele 
internaționale și naționale aplicabile 
fișierelor de această natură. Statele 
membre se asigură că toate rezultatele 
pozitive obținute printr-o astfel de 
prelucrare automatizată sunt reexaminate 
individual prin mijloace neautomatizate 
pentru a verifica dacă este necesară 
intervenția autorității competente 
menționate la articolul 5;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 262
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) efectuarea unei evaluări a pasagerilor 
înainte de sosirea sau de plecarea 
programată a acestora din statul membru, 
în vederea identificării oricăror persoane 
care pot fi implicate într-o infracțiune de 
terorism sau într-o infracțiune gravă și care 
necesită o examinare suplimentară de către 
autoritățile competente menționate la 
articolul 5. Pentru efectuarea acestei 
evaluări, unitatea de informații despre 
pasageri poate confrunta datele PNR cu 
bazele de date relevante, inclusiv cu bazele 
de date internaționale sau naționale sau cu 
copiile naționale „în oglindă” ale bazelor 
de date ale Uniunii, în cazul în care astfel 
de baze de date sunt create în baza 
dreptului Uniunii pentru persoanele sau 
obiectele căutate sau care fac obiectul unei 
semnalări, în conformitate cu normele 
Uniunii și cu normele internaționale și 
naționale aplicabile fișierelor de această 
natură. Statele membre se asigură că toate 
rezultatele pozitive obținute printr-o astfel 
de prelucrare automatizată sunt 
reexaminate individual prin mijloace 
neautomatizate pentru a verifica dacă este 
necesară intervenția autorității competente 
menționate la articolul 5;

(b) verificarea identității pasagerilor 
înainte de sosirea sau plecarea programată 
a acestora din statul membru, în vederea 
identificării persoanelor care pot fi 
implicate într-o infracțiune de terorism sau 
într-o infracțiune gravă transnațională și 
care necesită o examinare suplimentară de 
către autoritățile competente menționate la 
articolul 5. Pentru efectuarea acestei 
verificări, unitatea de informații despre 
pasageri poate confrunta datele PNR cu 
bazele de date create în mod specific în 
vederea prevenirii, depistării, cercetării și 
urmării penale a infracțiunilor de 
terorism și a infracțiunilor grave 
transnaționale, inclusiv cu bazele de date 
internaționale sau naționale sau cu copiile 
naționale „în oglindă” ale bazelor de date 
ale Uniunii, în cazul în care astfel de baze 
de date sunt create în baza dreptului 
Uniunii pentru persoanele sau obiectele 
căutate sau care fac obiectul unei 
semnalări, în conformitate cu normele 
Uniunii și cu normele internaționale și 
naționale aplicabile fișierelor de această 
natură. Statele membre se asigură că toate 
rezultatele pozitive obținute printr-o astfel 
de prelucrare automatizată sunt 
reexaminate individual prin mijloace 
neautomatizate pentru a verifica dacă este 
necesară intervenția autorității competente 
menționate la articolul 5;

Or. en
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Amendamentul 263
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) efectuarea unei evaluări a pasagerilor 
înainte de sosirea sau de plecarea 
programată a acestora din statul membru, 
în vederea identificării oricăror persoane 
care pot fi implicate într-o infracțiune de 
terorism sau într-o infracțiune gravă și 
care necesită o examinare suplimentară de 
către autoritățile competente menționate la 
articolul 5. Pentru efectuarea acestei 
evaluări, unitatea de informații despre 
pasageri poate confrunta datele PNR cu 
bazele de date relevante, inclusiv cu bazele 
de date internaționale sau naționale sau cu 
copiile naționale „în oglindă” ale bazelor 
de date ale Uniunii, în cazul în care astfel 
de baze de date sunt create în baza 
dreptului Uniunii pentru persoanele sau 
obiectele căutate sau care fac obiectul unei 
semnalări, în conformitate cu normele 
Uniunii și cu normele internaționale și 
naționale aplicabile fișierelor de această 
natură. Statele membre se asigură că toate 
rezultatele pozitive obținute printr-o astfel 
de prelucrare automatizată sunt 
reexaminate individual prin mijloace 
neautomatizate pentru a verifica dacă este 
necesară intervenția autorității competente 
menționate la articolul 5;

(b) efectuarea unei evaluări a pasagerilor 
înainte de sosirea sau de plecarea 
programată a acestora din statul membru, 
în vederea identificării oricăror persoane 
care pot fi implicate într-o infracțiune de 
terorism și care necesită o examinare 
suplimentară de către autoritățile 
competente menționate la articolul 5. 
Pentru efectuarea acestei evaluări, unitatea 
de informații despre pasageri poate 
confrunta datele PNR cu bazele de date 
relevante, inclusiv cu bazele de date 
internaționale sau naționale sau cu copiile 
naționale „în oglindă” ale bazelor de date 
ale Uniunii, în cazul în care astfel de baze 
de date sunt create în baza dreptului 
Uniunii pentru persoanele sau obiectele 
căutate sau care fac obiectul unei 
semnalări, în conformitate cu normele 
Uniunii și cu normele internaționale și 
naționale aplicabile fișierelor de această 
natură. Statele membre se asigură că toate 
rezultatele pozitive obținute printr-o astfel 
de prelucrare automatizată sunt 
reexaminate individual prin mijloace 
neautomatizate pentru a verifica dacă este 
necesară intervenția autorității competente 
menționate la articolul 5;

Or. en

Amendamentul 264
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) efectuarea unei evaluări a pasagerilor 
înainte de sosirea sau de plecarea 
programată a acestora din statul membru, 
în vederea identificării oricăror persoane 
care pot fi implicate într-o infracțiune de 
terorism sau într-o infracțiune gravă și care 
necesită o examinare suplimentară de 
către autoritățile competente menționate la 
articolul 5. Pentru efectuarea acestei 
evaluări, unitatea de informații despre 
pasageri poate confrunta datele PNR cu 
bazele de date relevante, inclusiv cu bazele 
de date internaționale sau naționale sau cu 
copiile naționale „în oglindă” ale bazelor 
de date ale Uniunii, în cazul în care astfel 
de baze de date sunt create în baza 
dreptului Uniunii pentru persoanele sau 
obiectele căutate sau care fac obiectul unei 
semnalări, în conformitate cu normele 
Uniunii și cu normele internaționale și 
naționale aplicabile fișierelor de această 
natură. Statele membre se asigură că toate 
rezultatele pozitive obținute printr-o astfel 
de prelucrare automatizată sunt 
reexaminate individual prin mijloace 
neautomatizate pentru a verifica dacă este 
necesară intervenția autorității competente 
menționate la articolul 5;

(b) o evaluare suplimentară a pasagerilor
în privința cărora există motive concrete 
pentru a fi suspectați de implicarea într-o 
infracțiune de terorism sau într-o 
infracțiune gravă transnațională care 
poate fi efectuată înainte de sosirea sau de 
plecarea programată a acestora din statul 
membru de către autoritățile competente 
menționate la articolul 5. Pentru efectuarea 
acestei evaluări, unitatea de informații 
despre pasageri poate confrunta datele 
PNR cu bazele de date relevante, inclusiv 
cu bazele de date internaționale sau 
naționale sau cu copiile naționale „în 
oglindă” ale bazelor de date ale Uniunii, în 
cazul în care astfel de baze de date sunt 
create în baza dreptului Uniunii pentru 
persoanele sau obiectele căutate sau care 
fac obiectul unei semnalări, în conformitate 
cu normele Uniunii și cu normele 
internaționale și naționale aplicabile 
fișierelor de această natură. Statele membre 
se asigură că toate rezultatele pozitive 
obținute printr-o astfel de prelucrare 
automatizată sunt reexaminate individual 
prin mijloace neautomatizate pentru a 
verifica dacă este necesară intervenția 
autorității competente menționate la 
articolul 5;

Or. en

Amendamentul 265
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) efectuarea unei evaluări a pasagerilor 
înainte de sosirea sau de plecarea 
programată a acestora din statul membru, 

(b) o evaluare suplimentară a pasagerilor
în privința cărora există motive solide 
pentru a fi suspectați de implicarea într-o 
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în vederea identificării oricăror persoane 
care pot fi implicate într-o infracțiune de 
terorism sau într-o infracțiune gravă și care 
necesită o examinare suplimentară de 
către autoritățile competente menționate la 
articolul 5. Pentru efectuarea acestei 
evaluări, unitatea de informații despre 
pasageri poate confrunta datele PNR cu 
bazele de date relevante, inclusiv cu bazele 
de date internaționale sau naționale sau cu 
copiile naționale „în oglindă” ale bazelor 
de date ale Uniunii, în cazul în care astfel 
de baze de date sunt create în baza 
dreptului Uniunii pentru persoanele sau 
obiectele căutate sau care fac obiectul unei 
semnalări, în conformitate cu normele 
Uniunii și cu normele internaționale și 
naționale aplicabile fișierelor de această 
natură. Statele membre se asigură că toate 
rezultatele pozitive obținute printr-o astfel 
de prelucrare automatizată sunt 
reexaminate individual prin mijloace 
neautomatizate pentru a verifica dacă este 
necesară intervenția autorității competente 
menționate la articolul 5;

infracțiune de terorism sau într-o 
infracțiune gravă transnațională care 
poate fi efectuată înainte de sosirea sau de 
plecarea programată a acestora din statul 
membru de către autoritățile competente 
menționate la articolul 5. Pentru efectuarea 
acestei evaluări, unitatea de informații 
despre pasageri poate confrunta datele 
PNR cu bazele de date relevante, inclusiv 
cu bazele de date internaționale sau 
naționale sau cu copiile naționale „în 
oglindă” ale bazelor de date ale Uniunii, în 
cazul în care astfel de baze de date sunt 
create în baza dreptului Uniunii pentru 
persoanele sau obiectele căutate sau care 
fac obiectul unei semnalări, în conformitate 
cu normele Uniunii și cu normele 
internaționale și naționale aplicabile 
fișierelor de această natură. Statele membre 
se asigură că toate rezultatele pozitive 
obținute printr-o astfel de prelucrare 
automatizată sunt reexaminate individual 
prin mijloace neautomatizate pentru a 
verifica dacă este necesară intervenția 
autorității competente menționate la 
articolul 5;

Or. en

Amendamentul 266
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) oferirea de răspunsuri, de la caz la caz, 
unor cereri temeinic justificate din partea 
autorităților competente vizând obținerea 
de date PNR și prelucrarea acestora în 
cazuri specifice în scopul prevenirii, 
depistării, cercetării și urmăririi penale a 
unei infracțiuni de terorism sau a unei 
infracțiuni grave și comunicarea 
rezultatelor acestei prelucrări autorităților 

(c) oferirea de răspunsuri, de la caz la caz, 
unor cereri temeinic justificate din partea 
autorităților competente vizând obținerea 
de date PNR și prelucrarea acestora în 
cazuri specifice în scopul prevenirii, 
depistării, cercetării și urmăririi penale a 
unei infracțiuni de terorism sau a unei 
infracțiuni grave transnaționale și 
comunicarea rezultatelor acestei prelucrări 
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competente; și autorităților competente; și

Or. en

Amendamentul 267
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) oferirea de răspunsuri, de la caz la caz, 
unor cereri temeinic justificate din partea 
autorităților competente vizând obținerea 
de date PNR și prelucrarea acestora în 
cazuri specifice în scopul prevenirii, 
depistării, cercetării și urmăririi penale a 
unei infracțiuni de terorism sau a unei 
infracțiuni grave și comunicarea 
rezultatelor acestei prelucrări autorităților 
competente; și 

(c) oferirea de răspunsuri, de la caz la caz, 
unor cereri temeinic justificate din partea 
autorităților competente vizând obținerea 
de date PNR și prelucrarea acestora în 
cazuri specifice în scopul prevenirii, 
depistării, cercetării și urmăririi penale a 
unei infracțiuni de terorism și comunicarea 
rezultatelor acestei prelucrări autorităților 
competente; și

Or. en

Amendamentul 268
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) oferirea de răspunsuri, de la caz la caz, 
unor cereri temeinic justificate din partea 
autorităților competente vizând obținerea 
de date PNR și prelucrarea acestora în 
cazuri specifice în scopul prevenirii, 
depistării, cercetării și urmăririi penale a 
unei infracțiuni de terorism sau a unei 
infracțiuni grave și comunicarea 
rezultatelor acestei prelucrări autorităților 
competente; și

(c) oferirea de răspunsuri, de la caz la caz, 
unor cereri temeinic justificate din partea 
autorităților competente vizând obținerea 
de date PNR și prelucrarea acestora în 
cazuri specifice în scopul prevenirii, 
depistării, cercetării și urmăririi penale a 
unei infracțiuni de terorism sau a unei 
infracțiuni grave transnaționale și 
comunicarea rezultatelor acestei prelucrări 
autorităților competente; și



AM\897635RO.doc 45/175 PE486.159v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 269
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) analizarea datelor PNR în scopul 
actualizării sau creării de noi criterii 
pentru efectuarea evaluărilor în vederea 
identificării persoanelor care pot fi 
implicate într-o infracțiune de terorism 
sau într-o infracțiune gravă 
transnațională, conform literei (a).

eliminat

Or. en

Amendamentul 270
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) analizarea datelor PNR în scopul 
actualizării sau creării de noi criterii 
pentru efectuarea evaluărilor în vederea 
identificării persoanelor care pot fi 
implicate într-o infracțiune de terorism 
sau într-o infracțiune gravă 
transnațională, conform literei (a).

eliminat

Or. en

Amendamentul 271
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) analizarea datelor PNR în scopul 
actualizării sau creării de noi criterii 
pentru efectuarea evaluărilor în vederea 
identificării persoanelor care pot fi 
implicate într-o infracțiune de terorism 
sau într-o infracțiune gravă 
transnațională, conform literei (a).

eliminat

Or. en

Amendamentul 272
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) analizarea datelor PNR în scopul 
actualizării sau creării de noi criterii 
pentru efectuarea evaluărilor în vederea 
identificării persoanelor care pot fi 
implicate într-o infracțiune de terorism 
sau într-o infracțiune gravă 
transnațională, conform literei (a).

eliminat

Or. en

Amendamentul 273
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) analizarea datelor PNR în scopul 
actualizării sau creării de noi criterii pentru 
efectuarea evaluărilor în vederea 
identificării persoanelor care pot fi 
implicate într-o infracțiune de terorism sau 

(d) analizarea datelor PNR în scopul 
actualizării sau creării de noi criterii pentru 
efectuarea evaluărilor în vederea 
identificării persoanelor care pot fi 
implicate într-o infracțiune de terorism, 
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într-o infracțiune gravă transnațională, 
conform literei (a).

conform literei (a).

Or. en

Amendamentul 274
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Evaluarea pasagerilor înainte de 
sosirea sau de plecarea programată a 
acestora din statul membru menționată la 
alineatul 2 litera (a) se realizează în mod 
nediscriminatoriu, pe baza criteriilor de 
evaluare stabilite de unitatea sa de 
informații despre pasageri. Statele 
membre se asigură că unitățile de 
informații despre pasageri stabilesc 
criterii de evaluare în cooperare cu 
autoritățile competente menționate la 
articolul 5. Criteriile de evaluare nu se 
întemeiază în niciun caz pe rasa sau 
originea etnică a unei persoane, 
convingerile sale religioase sau filozofice, 
opiniile sale politice, apartenența la un 
sindicat, starea sa de sănătate sau viața sa 
sexuală.

eliminat

Or. en

Justificare

Stabilirea unor profile sau prelucrarea datelor PNR în funcție de criterii de evaluare 
predefinite nu trebuie să fie permisă în absența unei definiții juridice referitoare la stabilirea 
unor profile la nivelul UE.

Amendamentul 275
Carmen Romero López, Birgit Sippel
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Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Evaluarea pasagerilor înainte de sosirea 
sau de plecarea programată a acestora din 
statul membru menționată la alineatul 2 
litera (a) se realizează în mod 
nediscriminatoriu, pe baza criteriilor de 
evaluare stabilite de unitatea sa de 
informații despre pasageri. Statele 
membre se asigură că unitățile de 
informații despre pasageri stabilesc
criterii de evaluare în cooperare cu
autoritățile competente menționate la 
articolul 5. Criteriile de evaluare nu se 
întemeiază în niciun caz pe rasa sau 
originea etnică a unei persoane, 
convingerile sale religioase sau filozofice, 
opiniile sale politice, apartenența la un 
sindicat, starea sa de sănătate sau viața sa 
sexuală.

(3) Evaluarea pasagerilor înainte de sosirea 
sau de plecarea programată a acestora din 
statul membru menționată la alineatul 2 
litera (a) se realizează în mod 
nediscriminatoriu, pe baza criteriilor de 
evaluare. Statele membre se asigură că 
aceste criterii de evaluare sunt stabilite de
autoritățile competente menționate la 
articolul 5. Criteriile de evaluare nu se 
întemeiază în niciun caz pe rasa sau 
originea etnică a unei persoane, 
convingerile sale religioase sau filozofice, 
opiniile sale politice, apartenența la un 
sindicat, starea sa de sănătate sau viața sa 
sexuală.

Or. en

Amendamentul 276
Kinga Göncz

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Evaluarea pasagerilor înainte de sosirea 
sau de plecarea programată a acestora din 
statul membru menționată la alineatul 2 
litera (a) se realizează în mod 
nediscriminatoriu, pe baza criteriilor de 
evaluare stabilite de unitatea sa de 
informații despre pasageri. Statele membre 
se asigură că unitățile de informații despre 
pasageri stabilesc criterii de evaluare în 
cooperare cu autoritățile competente 
menționate la articolul 5. Criteriile de 
evaluare nu se întemeiază în niciun caz pe 

(3) Evaluarea pasagerilor înainte de sosirea 
sau de plecarea programată a acestora din 
statul membru menționată la alineatul 2 
litera (a) se realizează în mod 
nediscriminatoriu, pe baza criteriilor de 
evaluare stabilite de unitatea sa de 
informații despre pasageri. Statele membre 
se asigură că unitățile de informații despre 
pasageri stabilesc criterii de evaluare în 
cooperare cu autoritățile competente 
menționate la articolul 5. Criteriile de 
evaluare nu se întemeiază în niciun caz pe 
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rasa sau originea etnică a unei persoane, 
convingerile sale religioase sau filozofice, 
opiniile sale politice, apartenența la un 
sindicat, starea sa de sănătate sau viața sa 
sexuală.

rasa sau originea etnică a unei persoane, 
convingerile sale religioase sau filozofice, 
opiniile sale politice, apartenența la un 
sindicat, starea sa de sănătate, handicapul 
său sau orientarea sa sexuală.

Or. en

Amendamentul 277
Tanja Fajon

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Evaluarea pasagerilor înainte de sosirea 
sau de plecarea programată a acestora din 
statul membru menționată la alineatul 2 
litera (a) se realizează în mod 
nediscriminatoriu, pe baza criteriilor de 
evaluare stabilite de unitatea sa de 
informații despre pasageri. Statele 
membre se asigură că unitățile de 
informații despre pasageri stabilesc 
criterii de evaluare în cooperare cu 
autoritățile competente menționate la 
articolul 5. Criteriile de evaluare nu se 
întemeiază în niciun caz pe rasa sau 
originea etnică a unei persoane, 
convingerile sale religioase sau filozofice, 
opiniile sale politice, apartenența la un 
sindicat, starea sa de sănătate sau viața sa 
sexuală.

(3) Evaluarea pasagerilor înainte de sosirea 
sau de plecarea programată a acestora din 
statul membru menționată la alineatul 2 
litera (a) se realizează în mod 
nediscriminatoriu, pe baza criteriilor 
comune de evaluare în cooperare cu 
autoritățile competente menționate la 
articolul 5. Criteriile de evaluare nu se 
întemeiază în niciun caz pe rasa sau 
originea etnică a unei persoane, 
convingerile sale religioase sau filozofice, 
opiniile sale politice, apartenența la un 
sindicat, starea sa de sănătate sau viața sa 
sexuală.

Or. en

Amendamentul 278
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prelucrarea datelor PNR poate fi 
autorizată doar printr-o hotărâre a unei 
instanțe competente sau a unui organism 
dintr-un stat membru ca urmare a 
solicitării unității de informații despre 
pasageri. Unitatea de informații despre 
pasageri poate autoriza această 
prelucrare doar dacă identifică un pericol 
în caz de întârziere („periculum in 
mora”).

Or. en

Amendamentul 279
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Transmiterea datelor PNR este 
autorizată numai printr-o hotărâre a unei 
instanțe dintr-un stat membru ca urmare 
a solicitării unității de informații despre 
pasageri. Unitatea de informații despre 
pasageri poate autoriza această 
prelucrare doar dacă identifică un pericol 
în caz de întârziere („periculum in 
mora”).

Or. en

Amendamentul 280
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Unitatea de informații despre pasageri 
transferă datele PNR sau rezultatele 
prelucrării datelor PNR ale persoanelor 
identificate conform alineatului (2) literele 
(a) și (b) autorităților competente ale 
aceluiași stat membru, pentru examinare 
suplimentară. Aceste transferuri se fac doar 
de la caz la caz.

(4) Unitatea de informații despre pasageri 
transferă datele PNR sau rezultatele 
prelucrării datelor PNR ale persoanelor 
identificate conform alineatului (2) litera 
(b) autorităților competente ale aceluiași 
stat membru, pentru examinare 
suplimentară. Aceste transferuri se fac doar 
de la caz la caz.

Or. en

Amendamentul 281
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Unitatea de informații despre pasageri 
transferă datele PNR sau rezultatele 
prelucrării datelor PNR ale persoanelor 
identificate conform alineatului (2) literele 
(a) și (b) autorităților competente ale 
aceluiași stat membru, pentru examinare 
suplimentară. Aceste transferuri se fac doar 
de la caz la caz.

4. (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. de

Amendamentul 282
Ágnes Hankiss

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Unitatea de informații despre pasageri 
transferă datele PNR sau rezultatele 
prelucrării datelor PNR ale persoanelor 

(4) Unitatea de informații despre pasageri 
transferă datele PNR sau rezultatele 
prelucrării datelor PNR ale persoanelor 



PE486.159v01-00 52/175 AM\897635RO.doc

RO

identificate conform alineatului (2) literele 
(a) și (b) autorităților competente ale 
aceluiași stat membru, pentru examinare 
suplimentară. Aceste transferuri se fac doar 
de la caz la caz.

identificate conform alineatului (2) literele 
(a) și (b) autorităților competente ale 
aceluiași stat membru, pentru examinare 
suplimentară. În funcție de rezultatul 
examinării, concluziile referitoare la 
persoana identificată trebuie să fie stocate 
și acest fapt trebuie să fie luat în 
considerare în luarea unei decizii 
referitoare la perioada de stocare a 
datelor. Aceste transferuri se fac doar de la 
caz la caz.

Or. hu

Amendamentul 283
Tanja Fajon

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Unitatea de informații despre pasageri 
transferă datele PNR sau rezultatele 
prelucrării datelor PNR ale persoanelor 
identificate conform alineatului (2) literele 
(a) și (b) autorităților competente ale 
aceluiași stat membru, pentru examinare 
suplimentară. Aceste transferuri se fac doar 
de la caz la caz.

(4) Unitatea de informații despre pasageri 
transferă datele PNR sau rezultatele 
prelucrării datelor PNR ale persoanelor 
identificate conform alineatului (2) literele 
(a) și (b) autorităților competente ale 
aceluiași stat membru sau ale unui grup de 
state membre, pentru examinare 
suplimentară. Aceste transferuri se fac doar 
de la caz la caz.

Or. en

Amendamentul 284
Alexander Alvaro

Propunere de directivă
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5 eliminat
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Autorități competente
(1) Fiecare stat membru adoptă o listă a 
autorităților competente care sunt 
autorizate să primească date PNR sau 
rezultatul prelucrării datelor PNR de la 
unitățile de informații despre pasageri în 
vederea examinării suplimentare a 
acestor informații sau a adoptării 
măsurilor necesare în vederea prevenirii, 
depistării, cercetării și urmăririi penale a 
infracțiunilor de terorism și a 
infracțiunilor grave.
(2) Autoritățile competente sunt 
autoritățile abilitate să prevină, să 
depisteze, să cerceteze și să urmărească 
penal infracțiunile de terorism și 
infracțiunile grave.
(3) În termen de cel mult douăsprezece 
luni de la data intrării în vigoare a 
prezentei directive, fiecare stat membru 
notifică lista autorităților sale competente 
Comisiei. Statele membre își pot actualiza 
declarațiile în orice moment. Comisia 
publică aceste informații, precum și 
eventualele actualizări ale acestora, în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(4) Datele PNR ale pasagerilor și 
rezultatul prelucrării datelor PNR primite 
de la unitatea de informații despre 
pasageri pot face obiectul unei prelucrări 
ulterioare de către autoritățile competente 
ale statelor membre doar în scopul 
prevenirii, depistării, cercetării sau
urmăririi penale a infracțiunilor de 
terorism și a infracțiunilor grave.
(5) Alineatul (4) nu aduce atingere 
competențelor autorităților naționale de 
aplicare a legii sau autorităților judiciare 
naționale în cazul în care alte infracțiuni 
sau indicii privind săvârșirea de 
infracțiuni sunt depistate în cursul 
aplicării legii, ca urmare a acestei 
prelucrări.
(6) Autoritățile competente nu adoptă 
doar pe baza tratamentului automatizat a 
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datelor PNR nicio decizie susceptibilă să 
producă efecte juridice prejudiciabile unei 
persoane sau care afectează o persoană. 
Astfel de decizii nu se vor întemeia în 
niciun caz pe rasa sau originea etnică a 
unei persoane, convingerile sale 
religioase sau filozofice, opiniile sale 
politice, apartenența la un sindicat, starea
sa de sănătate sau viața sa sexuală.

Or. en

Amendamentul 285
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru adoptă o listă a 
autorităților competente care sunt 
autorizate să primească date PNR sau 
rezultatul prelucrării datelor PNR de la 
unitățile de informații despre pasageri în 
vederea examinării suplimentare a acestor 
informații sau a adoptării măsurilor 
necesare în vederea prevenirii, depistării, 
cercetării și urmăririi penale a 
infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor 
grave.

(1) Fiecare stat membru adoptă o listă a 
autorităților competente care sunt 
autorizate să primească date PNR sau 
rezultatul prelucrării datelor PNR de la caz 
la caz de la unitățile de informații despre 
pasageri în vederea examinării 
suplimentare a acestor informații sau a 
adoptării măsurilor necesare în vederea 
prevenirii, depistării, cercetării și urmăririi 
penale a infracțiunilor de terorism și a 
infracțiunilor grave transnaționale.

Or. en

Amendamentul 286
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru adoptă o listă a 
autorităților competente care sunt 

(1) Fiecare stat membru adoptă o listă a 
autorităților competente care sunt 
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autorizate să primească date PNR sau 
rezultatul prelucrării datelor PNR de la 
unitățile de informații despre pasageri în 
vederea examinării suplimentare a acestor 
informații sau a adoptării măsurilor 
necesare în vederea prevenirii, depistării, 
cercetării și urmăririi penale a 
infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor 
grave.

autorizate să primească date PNR sau 
rezultatul prelucrării datelor PNR de la 
unitatea de informații despre pasageri în 
vederea examinării suplimentare a acestor 
informații sau a adoptării măsurilor 
necesare în vederea prevenirii, depistării, 
cercetării și urmăririi penale a 
infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor 
grave.

Or. de

Amendamentul 287
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru adoptă o listă a 
autorităților competente care sunt 
autorizate să primească date PNR sau 
rezultatul prelucrării datelor PNR de la 
unitățile de informații despre pasageri în 
vederea examinării suplimentare a acestor 
informații sau a adoptării măsurilor 
necesare în vederea prevenirii, depistării, 
cercetării și urmăririi penale a 
infracțiunilor de terorism și a 
infracțiunilor grave.

(1) Fiecare stat membru adoptă o listă a 
autorităților competente care sunt 
autorizate să primească date PNR sau 
rezultatul prelucrării datelor PNR de la 
unitățile de informații despre pasageri în 
vederea examinării suplimentare a acestor 
informații sau a adoptării măsurilor 
necesare în vederea prevenirii, depistării, 
cercetării și urmăririi penale a 
infracțiunilor de terorism.

Or. en

Amendamentul 288
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru adoptă o listă a 
autorităților competente care sunt 

(1) Respectând principiile necesității și al 
proporționalității, fiecare stat membru 
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autorizate să primească date PNR sau 
rezultatul prelucrării datelor PNR de la 
unitățile de informații despre pasageri în 
vederea examinării suplimentare a acestor 
informații sau a adoptării măsurilor 
necesare în vederea prevenirii, depistării, 
cercetării și urmăririi penale a 
infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor 
grave.

adoptă o listă a autorităților competente 
care sunt autorizate să primească date PNR 
sau rezultatul prelucrării datelor PNR de la 
unitățile de informații despre pasageri în 
vederea examinării suplimentare a acestor 
informații sau a adoptării măsurilor 
necesare în vederea prevenirii, depistării, 
cercetării și urmăririi penale a 
infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor 
grave.

Or. ro

Amendamentul 289
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru adoptă o listă a 
autorităților competente care sunt 
autorizate să primească date PNR sau 
rezultatul prelucrării datelor PNR de la 
unitățile de informații despre pasageri în 
vederea examinării suplimentare a acestor 
informații sau a adoptării măsurilor 
necesare în vederea prevenirii, depistării, 
cercetării și urmăririi penale a 
infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor 
grave.

(1) Fiecare stat membru adoptă o listă a 
autorităților competente care sunt 
autorizate să primească date PNR sau 
rezultatul prelucrării datelor PNR de la 
unitățile de informații despre pasageri în 
vederea examinării suplimentare a acestor 
informații sau a adoptării măsurilor 
necesare în vederea prevenirii, depistării, 
cercetării și urmăririi penale a 
infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor 
grave transnaționale.

Or. en

Amendamentul 290
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile competente sunt autoritățile (2) Autoritățile competente sunt autoritățile 
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abilitate să prevină, să depisteze, să 
cerceteze și să urmărească penal 
infracțiunile de terorism și infracțiunile 
grave.

abilitate să prevină, să depisteze, să 
cerceteze și să urmărească penal 
infracțiunile de terorism și infracțiunile 
grave transnaționale.

Or. en

Amendamentul 291
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile competente sunt autoritățile 
abilitate să prevină, să depisteze, să 
cerceteze și să urmărească penal 
infracțiunile de terorism și infracțiunile 
grave.

(2) Autoritățile competente sunt autoritățile 
abilitate să prevină, să depisteze, să 
cerceteze și să urmărească penal 
infracțiunile de terorism.

Or. en

Amendamentul 292
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile competente sunt autoritățile 
abilitate să prevină, să depisteze, să 
cerceteze și să urmărească penal 
infracțiunile de terorism și infracțiunile 
grave.

(2) Autoritățile competente sunt autoritățile 
abilitate să prevină, să depisteze, să 
cerceteze și să urmărească penal 
infracțiunile de terorism și infracțiunile 
grave transnaționale.

Or. en

Amendamentul 293
Manfred Weber
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Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În termen de cel mult douăsprezece luni 
de la data intrării în vigoare a prezentei 
directive, fiecare stat membru notifică lista 
autorităților sale competente Comisiei. 
Statele membre își pot actualiza declarațiile 
în orice moment. Comisia publică aceste 
informații, precum și eventualele 
actualizări ale acestora, în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene.

(3) În termen de cel mult douăsprezece luni 
de la data intrării în vigoare a prezentei 
directive, respectiv doisprezece luni de la 
prima utilizare a registrului cu numele 
pasagerilor în scopurile prevăzute de  
prezenta directivă, fiecare stat membru 
notifică lista autorităților sale competente 
Comisiei. Statele membre își pot actualiza 
declarațiile în orice moment. Comisia 
publică aceste informații, precum și 
eventualele actualizări ale acestora, în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Or. de

Amendamentul 294
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Datele PNR ale pasagerilor și rezultatul 
prelucrării datelor PNR primite de la 
unitatea de informații despre pasageri pot 
face obiectul unei prelucrări ulterioare de 
către autoritățile competente ale statelor 
membre doar în scopul prevenirii, 
depistării, cercetării sau urmăririi penale a 
infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor 
grave.

(4) Datele PNR ale pasagerilor și rezultatul 
prelucrării datelor PNR primite de la 
unitatea de informații despre pasageri pot 
face obiectul unei prelucrări ulterioare de 
către autoritățile competente ale statelor 
membre doar în scopul prevenirii, 
depistării, cercetării sau urmăririi penale a 
infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor 
grave transnaționale.

Or. en

Amendamentul 295
Carmen Romero López, Birgit Sippel
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Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Datele PNR ale pasagerilor și rezultatul 
prelucrării datelor PNR primite de la 
unitatea de informații despre pasageri pot 
face obiectul unei prelucrări ulterioare de 
către autoritățile competente ale statelor 
membre doar în scopul prevenirii, 
depistării, cercetării sau urmăririi penale a 
infracțiunilor de terorism și a 
infracțiunilor grave.

(4) Datele PNR ale pasagerilor și rezultatul 
prelucrării datelor PNR primite de la 
unitatea de informații despre pasageri pot 
face obiectul unei prelucrări ulterioare de 
către autoritățile competente ale statelor 
membre doar în scopul prevenirii, 
depistării, cercetării sau urmăririi penale a 
infracțiunilor de terorism.

Or. en

Amendamentul 296
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Datele PNR ale pasagerilor și rezultatul 
prelucrării datelor PNR primite de la 
unitatea de informații despre pasageri pot 
face obiectul unei prelucrări ulterioare de 
către autoritățile competente ale statelor 
membre doar în scopul prevenirii, 
depistării, cercetării sau urmăririi penale a 
infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor 
grave.

(4) Datele PNR ale pasagerilor și rezultatul 
prelucrării datelor PNR primite de la 
unitatea de informații despre pasageri pot 
face obiectul unei prelucrări ulterioare de 
către autoritățile competente ale statelor 
membre doar în scopul prevenirii, 
depistării, cercetării sau urmăririi penale a 
infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor 
grave transnaționale.

Or. en

Amendamentul 297
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Alineatul (4) nu aduce atingere 
competențelor autorităților naționale de 
aplicare a legii sau autorităților judiciare 
naționale în cazul în care alte infracțiuni 
sau indicii privind săvârșirea de 
infracțiuni sunt depistate în cursul 
aplicării legii, ca urmare a acestei 
prelucrări.

eliminat

Or. en

Amendamentul 298
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritățile competente nu adoptă doar 
pe baza tratamentului automatizat a datelor 
PNR nicio decizie susceptibilă să producă 
efecte juridice prejudiciabile unei persoane 
sau care afectează o persoană. Astfel de 
decizii nu se vor întemeia în niciun caz pe 
rasa sau originea etnică a unei persoane, 
convingerile sale religioase sau filozofice, 
opiniile sale politice, apartenența la un 
sindicat, starea sa de sănătate sau viața sa 
sexuală.

(6) Autoritățile competente nu adoptă doar 
pe baza tratamentului automatizat al 
datelor PNR nicio decizie susceptibilă să 
producă efecte juridice prejudiciabile unei 
persoane sau care afectează o persoană. 
Astfel de decizii nu se vor întemeia în 
niciun caz pe sexul, rasa, culoarea,
originea etnică sau socială a unei persoane, 
caracteristicile sale genetice, limba sa,
convingerile sale religioase sau filozofice, 
opiniile sale politice, apartenența la un 
sindicat, la o minoritate națională, averea 
sa, handicapul său, vârsta sa, starea sa de 
sănătate sau orientarea sa sexuală, astfel 
cum se prevede la articolul 21 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene.

Or. en

Amendamentul 299
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritățile competente nu adoptă doar 
pe baza tratamentului automatizat a datelor 
PNR nicio decizie susceptibilă să producă 
efecte juridice prejudiciabile unei persoane 
sau care afectează o persoană. Astfel de 
decizii nu se vor întemeia în niciun caz pe 
rasa sau originea etnică a unei persoane, 
convingerile sale religioase sau filozofice, 
opiniile sale politice, apartenența la un 
sindicat, starea sa de sănătate sau viața sa 
sexuală.

(6) Autoritățile competente nu adoptă doar 
pe baza tratamentului automatizat al
datelor PNR, a prelucrării în funcție de 
criterii predefinite sau a oricărei alte 
forme de realizare a unor profile nicio 
decizie susceptibilă să producă efecte 
juridice prejudiciabile unei persoane sau 
care afectează o persoană. Astfel de decizii 
nu se vor întemeia în niciun caz pe rasa sau 
originea etnică a unei persoane, 
convingerile sale religioase sau filozofice, 
opiniile sale politice, apartenența la un 
sindicat, starea sa de sănătate sau viața sa 
sexuală.

Or. en

Amendamentul 300
Tanja Fajon

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritățile competente nu adoptă doar 
pe baza tratamentului automatizat a datelor 
PNR nicio decizie susceptibilă să producă 
efecte juridice prejudiciabile unei persoane 
sau care afectează o persoană. Astfel de 
decizii nu se vor întemeia în niciun caz pe 
rasa sau originea etnică a unei persoane, 
convingerile sale religioase sau filozofice, 
opiniile sale politice, apartenența la un 
sindicat, starea sa de sănătate sau viața sa 
sexuală.

(6) Autoritățile competente nu adoptă doar 
pe baza tratamentului automatizat al 
datelor PNR nicio decizie susceptibilă să 
producă efecte juridice prejudiciabile unei 
persoane sau care afectează o persoană. 
Astfel de decizii nu se vor întemeia în 
niciun caz pe rasa sau originea etnică a 
unei persoane, convingerile sale religioase, 
opiniile sale politice, apartenența la un 
sindicat, starea sa de sănătate sau viața sa 
sexuală.

Or. en
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Amendamentul 301
Alexander Alvaro

Propunere de directivă
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6 eliminat
Obligațiile transportatorilor aerieni

(1) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a se asigura că 
transportatorii aerieni transferă („push”) 
datele PNR astfel cum sunt definite la 
articolul 2 litera (c) și menționate în 
anexă, în măsura în care aceștia 
colectează deja aceste date, către baza de 
date a unității naționale privind 
informațiile despre pasageri a statului 
membru pe teritoriul căruia va sosi sau de 
pe teritoriul căruia va pleca zborul 
internațional. Dacă este vorba de un zbor 
al cărui cod este partajat de unul sau mai 
mulți transportatori aerieni, obligația de a 
transfera datele PNR ale tuturor 
pasagerilor aparține transportatorului 
aerian care operează zborul. În cazul în 
care zborul are una sau mai multe escale 
în aeroporturile din state membre, 
transportatorii aerieni transferă datele 
PNR la unitățile de informații despre 
pasageri din toate statele membre în 
cauză.
(2) Transportatorii aerieni transferă 
datele PNR prin mijloace electronice 
utilizând protocoalele comune și formate 
de date compatibile, care urmează a fi 
adoptate potrivit procedurii de la 
articolele 13, 14 sau, în caz de defecțiune 
tehnică, prin orice alte mijloace adecvate 
care asigură un nivel adecvat de 
securitate a datelor:
(a) cu 24 până la 48 de ore înainte de ora 
programată pentru plecarea aeronavei; și 
(b) imediat după închiderea zborului, 
adică imediat după îmbarcarea 
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pasagerilor în aeronava care se pregătește 
de decolare și când niciun alt pasager nu 
se mai poate îmbarca. 
(3) Statele membre le pot permite 
transportatorilor aerieni să limiteze 
transferul menționat la alineatul (2) litera 
(b) la actualizări ale transferului 
menționat la alineatul (2) litera (a).
(4) De la caz la caz, la cererea unei unități 
de informații despre pasageri efectuată în 
conformitate cu legislația națională, 
transportatorii aerieni transferă date PNR 
atunci când este necesar accesul la date 
mai devreme decât se menționează la 
alineatul (2) litera (a) pentru a contribui 
la contracararea unei amenințări 
specifice și reale legate de infracțiuni de 
terorism sau de infracțiuni grave.

Or. en

Amendamentul 302
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a se asigura că 
transportatorii aerieni transferă („push”) 
datele PNR astfel cum sunt definite la 
articolul 2 litera (c) și menționate în anexă, 
în măsura în care aceștia colectează deja 
aceste date, către baza de date a unității 
naționale privind informațiile despre 
pasageri a statului membru pe teritoriul 
căruia va sosi sau de pe teritoriul căruia va 
pleca zborul internațional. Dacă este vorba 
de un zbor al cărui cod este partajat de unul 
sau mai mulți transportatori aerieni, 
obligația de a transfera datele PNR ale 
tuturor pasagerilor aparține 
transportatorului aerian care operează 

(1) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a se asigura că 
transportatorii aerieni transferă („push”) 
datele PNR astfel cum sunt definite la 
articolul 2 litera (c) și menționate în anexă, 
în măsura în care aceștia colectează deja 
aceste date în cursul activității lor 
desfășurate în mod obișnuit, către baza de 
date a unității naționale privind informațiile 
despre pasageri a statului membru pe 
teritoriul căruia va sosi sau de pe teritoriul 
căruia va pleca zborul internațional. Dacă 
este vorba de un zbor al cărui cod este 
partajat de unul sau mai mulți 
transportatori aerieni, obligația de a 
transfera datele PNR ale tuturor pasagerilor 
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zborul. În cazul în care zborul are una sau 
mai multe escale în aeroporturile din state 
membre, transportatorii aerieni transferă 
datele PNR la unitățile de informații despre 
pasageri din toate statele membre în cauză.

aparține transportatorului aerian care 
operează zborul. În cazul în care zborul are 
una sau mai multe escale în aeroporturile 
din state membre, transportatorii aerieni 
transferă datele PNR la unitățile de 
informații despre pasageri din toate statele 
membre în cauză.

Or. en

Amendamentul 303
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a se asigura că 
transportatorii aerieni transferă („push”) 
datele PNR astfel cum sunt definite la 
articolul 2 litera (c) și menționate în anexă, 
în măsura în care aceștia colectează deja 
aceste date, către baza de date a unității 
naționale privind informațiile despre 
pasageri a statului membru pe teritoriul 
căruia va sosi sau de pe teritoriul căruia va 
pleca zborul internațional. Dacă este vorba 
de un zbor al cărui cod este partajat de unul 
sau mai mulți transportatori aerieni, 
obligația de a transfera datele PNR ale 
tuturor pasagerilor aparține 
transportatorului aerian care operează 
zborul. În cazul în care zborul are una sau 
mai multe escale în aeroporturile din state 
membre, transportatorii aerieni transferă 
datele PNR la unitățile de informații despre 
pasageri din toate statele membre în cauză.

(1) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a se asigura că 
transportatorii aerieni transferă („push”) 
datele PNR astfel cum sunt definite la 
articolul 2 litera (c) și menționate în anexă, 
în măsura în care aceștia colectează deja 
aceste date, către baza de date a unității 
naționale privind informațiile despre 
pasageri a statului membru pe teritoriul 
căruia va sosi sau de pe teritoriul căruia va 
pleca zborul internațional. Dacă este vorba 
de un zbor al cărui cod este partajat de unul 
sau mai mulți transportatori aerieni, 
obligația de a transfera datele PNR ale 
tuturor pasagerilor aparține 
transportatorului aerian care operează 
zborul. În cazul în care zborul are una sau 
mai multe escale în aeroporturile din state 
membre, transportatorii aerieni transferă 
datele PNR la unitățile de informații despre 
pasageri din toate statele membre în cauză.
Nu pot fi transferate datele care dezvăluie 
sexul, vârsta, rasa, originea socială sau 
etnică a unei persoane, convingerile sale 
religioase sau filozofice, opiniile sale 
politice, apartenența la un sindicat, starea 
sa de sănătate sau viața sa sexuală.



AM\897635RO.doc 65/175 PE486.159v01-00

RO

Or. en

Justificare

Este mult mai sigur ca transportatorii să aibă obligația de a transfera doar anumite date, 
decât să se impună unităților de informații despre pasageri să le șteargă.

Amendamentul 304
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a se asigura că 
transportatorii aerieni transferă („push”) 
datele PNR astfel cum sunt definite la 
articolul 2 litera (c) și menționate în anexă, 
în măsura în care aceștia colectează deja 
aceste date, către baza de date a unității 
naționale privind informațiile despre 
pasageri a statului membru pe teritoriul 
căruia va sosi sau de pe teritoriul căruia 
va pleca zborul internațional. Dacă este 
vorba de un zbor al cărui cod este partajat 
de unul sau mai mulți transportatori 
aerieni, obligația de a transfera datele PNR 
ale tuturor pasagerilor aparține 
transportatorului aerian care operează 
zborul. În cazul în care zborul are una 
sau mai multe escale în aeroporturile din 
state membre, transportatorii aerieni 
transferă datele PNR la unitățile de 
informații despre pasageri din toate 
statele membre în cauză.

(1) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a se asigura că 
transportatorii aerieni transferă („push”) 
datele PNR astfel cum sunt definite la 
articolul 2 litera (c) și menționate în anexă, 
în măsura în care aceștia colectează deja 
aceste date, către baza de date a unității 
naționale privind informațiile despre 
pasageri. Dacă este vorba de un zbor al 
cărui cod este partajat de unul sau mai 
mulți transportatori aerieni, obligația de a 
transfera datele PNR ale tuturor pasagerilor 
aparține transportatorului aerian care 
operează zborul.

Or. de

Amendamentul 305
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a se asigura că 
transportatorii aerieni transferă („push”) 
datele PNR astfel cum sunt definite la 
articolul 2 litera (c) și menționate în anexă, 
în măsura în care aceștia colectează deja
aceste date, către baza de date a unității 
naționale privind informațiile despre 
pasageri a statului membru pe teritoriul 
căruia va sosi sau de pe teritoriul căruia va 
pleca zborul internațional. Dacă este vorba 
de un zbor al cărui cod este partajat de unul 
sau mai mulți transportatori aerieni, 
obligația de a transfera datele PNR ale 
tuturor pasagerilor aparține 
transportatorului aerian care operează 
zborul. În cazul în care zborul are una sau 
mai multe escale în aeroporturile din state 
membre, transportatorii aerieni transferă 
datele PNR la unitățile de informații 
despre pasageri din toate statele membre 
în cauză.

(1) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a se asigura că 
transportatorii aerieni care colectează deja 
date PNR de la pasagerii lor transferă 
(„push”) datele PNR astfel cum sunt 
definite la articolul 2 litera (c) și 
menționate în anexă, în măsura în care 
aceștia colectează aceste date în cursul 
activității lor desfășurate în mod obișnuit, 
către baza de date a unității naționale 
privind informațiile despre pasageri a 
statului membru pe teritoriul căruia va sosi 
sau de pe teritoriul căruia va pleca zborul 
internațional. Dacă este vorba de un zbor al 
cărui cod este partajat de unul sau mai 
mulți transportatori aerieni, obligația de a 
transfera datele PNR ale tuturor pasagerilor 
aparține transportatorului aerian care 
operează zborul. În cazul în care zborul are 
una sau mai multe escale în aeroporturile 
din state membre, transportatorii aerieni 
transferă datele PNR doar la unitatea de 
informații despre pasageri din statul 
membru de destinație finală.

Or. en

Amendamentul 306
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a se asigura că 
transportatorii aerieni transferă („push”) 
datele PNR astfel cum sunt definite la 
articolul 2 litera (c) și menționate în anexă, 
în măsura în care aceștia colectează deja 
aceste date, către baza de date a unității 
naționale privind informațiile despre 

(1) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a se asigura că 
transportatorii aerieni care colectează deja 
date PNR de la pasagerii lor transferă 
(„push”) datele PNR astfel cum sunt 
definite la articolul 2 litera (c) și 
menționate în anexă, în măsura în care 
aceștia colectează aceste date în cursul 
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pasageri a statului membru pe teritoriul 
căruia va sosi sau de pe teritoriul căruia va 
pleca zborul internațional. Dacă este vorba 
de un zbor al cărui cod este partajat de unul 
sau mai mulți transportatori aerieni, 
obligația de a transfera datele PNR ale 
tuturor pasagerilor aparține 
transportatorului aerian care operează 
zborul. În cazul în care zborul are una sau 
mai multe escale în aeroporturile din state 
membre, transportatorii aerieni transferă 
datele PNR la unitățile de informații 
despre pasageri din toate statele membre 
în cauză.

activității lor desfășurate în mod obișnuit, 
către baza de date a unității naționale 
privind informațiile despre pasageri a 
statului membru pe teritoriul căruia va sosi 
sau de pe teritoriul căruia va pleca zborul 
internațional. Dacă este vorba de un zbor al 
cărui cod este partajat de unul sau mai 
mulți transportatori aerieni, obligația de a 
transfera datele PNR ale tuturor pasagerilor 
aparține transportatorului aerian care 
operează zborul. În cazul în care zborul are 
una sau mai multe escale în aeroporturile 
din state membre, transportatorii aerieni 
transferă datele PNR doar la unitatea de 
informații despre pasageri din statul 
membru de destinație finală.

Or. en

Amendamentul 307
Véronique Mathieu

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a se asigura că 
transportatorii aerieni transferă („push”) 
datele PNR astfel cum sunt definite la 
articolul 2 litera (c) și menționate în anexă, 
în măsura în care aceștia colectează deja 
aceste date, către baza de date a unității 
naționale privind informațiile despre 
pasageri a statului membru pe teritoriul 
căruia va sosi sau de pe teritoriul căruia va 
pleca zborul internațional. Dacă este 
vorba de un zbor al cărui cod este partajat 
de unul sau mai mulți transportatori 
aerieni, obligația de a transfera datele 
PNR ale tuturor pasagerilor aparține 
transportatorului aerian care operează 
zborul. În cazul în care zborul are una 
sau mai multe escale în aeroporturile din 
state membre, transportatorii aerieni 

(1) Statele membre adoptă măsurile 
necesare pentru a se asigura că 
transportatorii aerieni transferă („push”) 
datele PNR astfel cum sunt definite la 
articolul 2 litera (c) și menționate în anexă, 
în măsura în care aceștia colectează deja 
aceste date, către baza de date a unității 
naționale privind informațiile despre 
pasageri a statului membru pe teritoriul 
căruia va sosi sau de pe teritoriul căruia va 
pleca zborul în interiorul sau în afara 
Uniunii. 
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transferă datele PNR la unitățile de 
informații despre pasageri din toate 
statele membre în cauză.

Or. fr

Justificare

Acest amendament vizează să stabilească consecințele includerii tuturor zborurilor în 
interiorul Uniunii în domeniul de aplicare a directivei. Se preferă terminologia de „zboruri în 
interiorul și în afara Uniunii” în locul celei de „zboruri internaționale/interne” preluate din 
Codul frontierelor Schengen, care nu este adaptată în cazul unei directive care se va aplica 
pe întregul teritoriu al Uniunii Europene.

Amendamentul 308
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre nu solicită 
transportatorilor aerieni să colecteze alte 
date PNR decât cele pe care le colectează 
deja. Transportatorii aerieni nu transferă 
decât datele PNR definite la articolul 2 
litera (c) și menționate în anexă. 
Transportatorii aerieni nu sunt 
responsabili pentru acuratețea și 
caracterul complet al datelor furnizate de 
pasageri, cu excepția cazului în care 
aceștia nu au avut grijă să asigure 
exactitatea și corectitudinea datelor 
colectate de la pasageri.

Or. en

Amendamentul 309
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre nu solicită 
transportatorilor aerieni să colecteze alte 
date PNR decât cele pe care le colectează 
deja. Transportatorii aerieni nu transferă 
decât datele PNR definite la articolul 2 
litera (c) și menționate în anexă. 
Transportatorii aerieni iau toate măsurile 
de precauție necesare pentru a asigura 
exactitatea și corectitudinea datelor 
colectate de la pasageri; în cazul în care 
se dovedește că transportatorii aerieni nu 
asigură acest lucru, aceștia pot fi trași la 
răspundere.

Or. en

Amendamentul 310
Véronique Mathieu

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Atunci când este vorba despre un 
zbor al cărui cod este partajat de unul sau 
mai mulți transportatori aerieni, obligația 
de a transfera datele PNR ale tuturor 
pasagerilor aparține transportatorului 
aerian care operează zborul care asigură 
transportul tuturor pasagerilor. În cazul 
în care un zbor comunitar în afara 
Uniunii are una sau mai multe escale în 
aeroporturile din diferite state membre, 
transportatorii aerieni transferă datele 
PNR ale tuturor pasagerilor la unitățile 
de informații despre pasageri din toate 
statele membre în cauză. Același lucru 
este valabil și în cazul unui zbor în 
interiorul Uniunii care are una sau mai 
multe escale în aeroporturile din diferite 
state membre.
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Or. fr

Justificare

Acest amendament permite precizarea modalităților de transfer al datelor PNR în cazul 
existenței mai multor transportatori aerieni care partajează un cod de zbor sau în cazul în 
care zborul are escală.

Amendamentul 311
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Transportatorii aerieni transferă datele 
PNR prin mijloace electronice utilizând 
protocoalele comune și formate de date 
compatibile, care urmează a fi adoptate 
potrivit procedurii de la articolele 13, 14 
sau, în caz de defecțiune tehnică, prin orice 
alte mijloace adecvate care asigură un nivel 
adecvat de securitate a datelor:

(2) Transportatorii aerieni transferă datele 
PNR prin mijloace electronice utilizând 
protocoalele comune și formate de date 
compatibile, care urmează a fi adoptate 
potrivit procedurii de la articolele 13, 14 
sau, în cazul în care transportatorul 
aerian se confruntă cu o defecțiune 
tehnică, prin orice alte mijloace adecvate 
care asigură un nivel adecvat de securitate 
a datelor:

Or. en

Amendamentul 312
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Transportatorii aerieni transferă datele 
PNR prin mijloace electronice utilizând 
protocoalele comune și formate de date 
compatibile, care urmează a fi adoptate 
potrivit procedurii de la articolele 13, 14 
sau, în caz de defecțiune tehnică, prin orice 
alte mijloace adecvate care asigură un nivel 

(2) Transportatorii aerieni transferă datele 
PNR prin mijloace electronice securizate
utilizând protocoalele comune și formate 
de date compatibile, care urmează a fi 
adoptate potrivit procedurii de la articolele 
13, 14 sau, în caz de defecțiune tehnică, 
prin orice alte mijloace adecvate care 
asigură un nivel adecvat de securitate a 
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adecvat de securitate a datelor: datelor:

Or. ro

Amendamentul 313
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Transportatorii aerieni transferă datele 
PNR prin mijloace electronice utilizând 
protocoalele comune și formate de date 
compatibile, care urmează a fi adoptate 
potrivit procedurii de la articolele 13, 14 
sau, în caz de defecțiune tehnică, prin orice 
alte mijloace adecvate care asigură un nivel 
adecvat de securitate a datelor:

(2) Transportatorii aerieni transferă datele 
PNR prin mijloace electronice utilizând 
protocoalele comune și formate de date 
compatibile, care urmează a fi adoptate 
potrivit procedurii de la articolele 13, 14 
sau, în cazul în care transportatorul 
aerian se confruntă cu o defecțiune 
tehnică, prin orice alte mijloace adecvate 
care asigură un nivel adecvat de securitate 
a datelor:

Or. en

Amendamentul 314
Véronique Mathieu

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Transportatorii aerieni transferă datele 
PNR prin mijloace electronice utilizând 
protocoalele comune și formate de date 
compatibile, care urmează a fi adoptate 
potrivit procedurii de la articolele 13, 14 
sau, în caz de defecțiune tehnică, prin orice 
alte mijloace adecvate care asigură un nivel 
adecvat de securitate a datelor:

(2) Transportatorii aerieni transferă datele 
PNR prin mijloace electronice utilizând 
protocoalele comune și formate de date 
compatibile, care urmează a fi adoptate 
potrivit procedurii de la articolele 13, 14 
sau, în caz de defecțiune tehnică, prin orice 
alte mijloace adecvate care asigură un nivel 
adecvat de securitate a datelor ținând 
seama de liniile directoare ale OACI:

Or. fr
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Justificare

În vederea asigurării unui anumit nivel de coerență cu normele internaționale, este important 
să se precizeze că protocoalele și formatele care vor fi utilizate vor ține seama de 
recomandările recunoscute la nivel internațional.

Amendamentul 315
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Transportatorii aerieni transferă datele 
PNR prin mijloace electronice utilizând 
protocoalele comune și formate de date 
compatibile, care urmează a fi adoptate 
potrivit procedurii de la articolele 13, 14 
sau, în caz de defecțiune tehnică, prin orice 
alte mijloace adecvate care asigură un nivel 
adecvat de securitate a datelor:

(2) Transportatorii aerieni transferă datele 
PNR ale zborurilor internaționale 
specifice prin mijloace electronice 
utilizând protocoalele comune și formate 
de date compatibile, care urmează a fi 
adoptate potrivit procedurii de la articolele 
13, 14 sau, în caz de defecțiune tehnică, 
prin orice alte mijloace adecvate care 
asigură un nivel adecvat de securitate a 
datelor:

Or. en

Amendamentul 316
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cu 24 până la 48 de ore înainte de ora 
programată pentru plecarea aeronavei;

(a) o singură dată cu 24 până la 48 de ore 
înainte de ora programată pentru plecarea 
aeronavei;

Or. en

Amendamentul 317
Jan Philipp Albrecht
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Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) imediat după închiderea zborului, adică 
imediat după îmbarcarea pasagerilor în 
aeronava care se pregătește de decolare și 
când niciun alt pasager nu se mai poate 
îmbarca.

(b)o singură dată imediat după închiderea 
zborului, adică imediat după îmbarcarea 
pasagerilor în aeronava care se pregătește 
de decolare și când niciun alt pasager nu se 
mai poate îmbarca.

Or. en

Amendamentul 318
Tanja Fajon

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care zborul nu are loc din 
cauza unei situații de forță majoră și 
călătoria este anulată, datele PNR 
transferate unității de informații despre 
pasageri sunt șterse imediat. 

Or. en

Amendamentul 319
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre le pot permite 
transportatorilor aerieni să limiteze 
transferul menționat la alineatul (2) litera 
(b) la actualizări ale transferului menționat 
la alineatul (2) litera (a).

(3) Statele membre le permit
transportatorilor aerieni să limiteze 
transferul menționat la alineatul (2) litera 
(b) la actualizări ale transferului menționat 
la alineatul (2) litera (a).
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Or. en

Amendamentul 320
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre le pot permite 
transportatorilor aerieni să limiteze 
transferul menționat la alineatul (2) litera 
(b) la actualizări ale transferului menționat 
la alineatul (2) litera (a).

(3) Unitatea de informații despre pasageri
le poate permite transportatorilor aerieni să 
limiteze transferul menționat la alineatul 
(2) litera (b) la actualizări ale transferului 
menționat la alineatul (2) litera (a).

Or. de

Amendamentul 321
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre le pot permite
transportatorilor aerieni să limiteze 
transferul menționat la alineatul (2) litera 
(b) la actualizări ale transferului menționat 
la alineatul (2) litera (a).

(3) Statele membre le permit
transportatorilor aerieni să limiteze 
transferul menționat la alineatul (2) litera 
(b) la actualizări ale transferului menționat 
la alineatul (2) litera (a).

Or. en

Amendamentul 322
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) De la caz la caz, la cererea unei unități (4) De la caz la caz, la cererea unei unități 



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

RO

de informații despre pasageri efectuată în 
conformitate cu legislația națională, 
transportatorii aerieni transferă date PNR 
atunci când este necesar accesul la date mai 
devreme decât se menționează la alineatul 
(2) litera (a) pentru a contribui la 
contracararea unei amenințări specifice și
reale legate de infracțiuni de terorism sau 
de infracțiuni grave.

de informații despre pasageri efectuată în 
conformitate cu legislația națională și sub 
rezerva unei autorizări judiciare 
prealabile, transportatorii aerieni transferă 
date PNR atunci când este necesar accesul 
la date mai devreme decât se menționează 
la alineatul (2) litera (a) pentru a contribui 
la contracararea unei amenințări specifice, 
reale și iminente legate de infracțiuni de 
terorism sau de infracțiuni grave 
transnaționale.

Or. en

Amendamentul 323
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) De la caz la caz, la cererea unei unități 
de informații despre pasageri efectuată în 
conformitate cu legislația națională, 
transportatorii aerieni transferă date PNR 
atunci când este necesar accesul la date mai 
devreme decât se menționează la alineatul 
(2) litera (a) pentru a contribui la 
contracararea unei amenințări specifice și 
reale legate de infracțiuni de terorism sau 
de infracțiuni grave.

(4) De la caz la caz, la cererea autorității 
competente a unui stat membru efectuată 
în conformitate cu legislația națională, 
transportatorii aerieni transferă date PNR 
către unitatea de informații despre 
pasageri, atunci când este necesar accesul 
la date mai devreme decât se menționează 
la alineatul (2) litera (a) pentru a contribui 
la contracararea unei amenințări specifice 
și reale, identificate de un stat membru,
legate de infracțiuni de terorism sau de 
infracțiuni grave.

Or. de

Amendamentul 324
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) De la caz la caz, la cererea unei unități 
de informații despre pasageri efectuată în 
conformitate cu legislația națională, 
transportatorii aerieni transferă date PNR 
atunci când este necesar accesul la date mai 
devreme decât se menționează la alineatul 
(2) litera (a) pentru a contribui la 
contracararea unei amenințări specifice și 
reale legate de infracțiuni de terorism sau 
de infracțiuni grave.

(4) De la caz la caz, la cererea unei unități 
de informații despre pasageri efectuată în 
conformitate cu legislația națională, 
transportatorii aerieni transferă date PNR 
atunci când este necesar accesul la date mai 
devreme decât se menționează la alineatul 
(2) litera (a) pentru a contribui la 
contracararea unei amenințări specifice și 
reale legate de infracțiuni de terorism sau 
de infracțiuni grave transnaționale.

(Prezentul amendament se aplică 
întregului text.)

Or. en

Amendamentul 325
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) De la caz la caz, la cererea unei unități 
de informații despre pasageri efectuată în 
conformitate cu legislația națională, 
transportatorii aerieni transferă date PNR 
atunci când este necesar accesul la date mai 
devreme decât se menționează la alineatul 
(2) litera (a) pentru a contribui la
contracararea unei amenințări specifice și 
reale legate de infracțiuni de terorism sau 
de infracțiuni grave.

(4) De la caz la caz, la cererea unei unități 
de informații despre pasageri efectuată în 
conformitate cu legislația națională, 
transportatorii aerieni transferă date PNR 
atunci când este necesar accesul la date mai 
devreme decât se menționează la alineatul 
(2) litera (a) pentru a contribui la 
contracararea unei amenințări specifice și 
reale legate de infracțiuni de terorism.

Or. en

Amendamentul 326
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) De la caz la caz, la cererea unei unități 
de informații despre pasageri efectuată în 
conformitate cu legislația națională, 
transportatorii aerieni transferă date PNR 
atunci când este necesar accesul la date mai 
devreme decât se menționează la alineatul 
(2) litera (a) pentru a contribui la 
contracararea unei amenințări specifice și 
reale legate de infracțiuni de terorism sau 
de infracțiuni grave.

(4) De la caz la caz, la cererea unei unități 
de informații despre pasageri efectuată în 
conformitate cu legislația națională, 
transportatorii aerieni transferă date PNR 
atunci când este necesar accesul la date mai 
devreme decât se menționează la alineatul 
(2) litera (a) pentru a contribui la 
contracararea unei amenințări specifice și 
reale legate de infracțiuni de terorism sau 
de infracțiuni grave transnaționale.

Or. en

Amendamentul 327
Alexander Alvaro

Propunere de directivă
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7 eliminat
Schimbul de informații între statele 

membre
(1) Statele membre se asigură că, în ceea 
ce privește persoanele identificate de o 
unitate de informații despre pasageri în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (2) 
literele (a) și (b), rezultatul prelucrării 
datelor PNR este transmis de această 
unitate către unitățile de informații despre 
pasageri ale altor state, în cazul în care 
această unitate consideră că acest transfer 
este necesar pentru prevenirea, 
depistarea, investigarea sau urmărirea 
penală a infracțiunilor de terorism sau a 
infracțiunilor grave. Unitățile de 
informații despre pasageri ale statelor 
membre destinatare transmit aceste date 
PNR sau rezultatul prelucrării datelor 
PNR către autoritățile competente ale 
acestor state. 
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(2) Unitatea de informații despre pasageri 
a unui stat membru are dreptul de a 
solicita, dacă este necesar, unității de 
informații despre pasageri a oricărui alt 
stat membru să îi comunice datele PNR 
care sunt păstrate în baza de date a 
acesteia în conformitate cu articolul 9 
alineatul (1) precum și, dacă este necesar, 
rezultatul prelucrării datelor PNR. 
Această solicitare poate viza oricare dintre 
date sau o combinație de elemente ale 
datelor, după cum unitatea de informații 
despre pasageri solicitantă consideră 
necesar într-un caz specific de prevenire, 
depistare, cercetare și urmărire penală a 
infracțiunilor teroriste sau a 
infracțiunilor grave. Unitatea de 
informații despre pasageri comunică 
datele solicitate cât de repede posibil, 
precum și rezultatul prelucrării datelor 
PNR, dacă acesta a fost deja obținut în 
temeiul articolului 4 alineatul (2) literele 
(a) și (b).
(3) Unitatea de informații despre pasageri 
a unui stat membru are dreptul de a 
solicita, dacă este necesar, unității de 
informații despre pasageri a oricărui alt 
stat membru să îi comunice datele PNR 
care sunt păstrate în baza de date a 
acesteia în conformitate cu articolul 9 
alineatul (2) precum și, dacă este necesar, 
rezultatul prelucrării datelor PNR. 
Unitatea de informații despre pasageri nu 
poate solicita accesul la date PNR 
specifice, în integralitatea lor și 
nemascate, păstrate de unitatea de 
informații despre pasageri a unui alt stat 
membru, decât în situații excepționale, ca 
răspuns la o amenințare specifică sau în 
cadrul unei cercetări sau urmăriri penale 
specifice având ca obiect infracțiuni de 
terorism sau infracțiuni grave.
(4) Doar în acele cazuri în care este 
necesar pentru prevenirea unei 
amenințări grave și imediate la adresa 
securității publice, autoritățile competente 
ale unui stat membru pot solicita direct 



AM\897635RO.doc 79/175 PE486.159v01-00

RO

unității de informații despre pasageri a 
oricărui alt stat membru să îi comunice 
datele PNR care sunt păstrate în bazele de 
date ale acesteia în conformitate cu 
articolul 9 alineatele (1) și (2). Aceste 
solicitări trebuie să aibă legătură cu o 
cercetare sau urmărire penală specifică 
având ca obiect infracțiuni de terorism 
sau infracțiuni grave și trebuie să fie 
motivate. Unitățile de informații despre 
pasageri răspund cu prioritate acestor 
solicitări. În toate celelalte cazuri, 
autoritățile competente își transmit 
solicitările prin unitățile de informații 
despre pasageri din propriul stat membru.
(5) Cu titlu excepțional, în cazul în care 
accesul anticipat la datele PNR este 
necesar pentru a răspunde unei 
amenințări specifice și reale având 
legătură cu infracțiuni teroriste sau cu 
infracțiuni grave, unitatea de informații 
despre pasageri a unui stat membru are 
dreptul de a solicita în orice moment 
unității de informații despre pasageri a 
unui alt stat membru să îi comunice 
datele PNR ale zborurilor având ca 
destinație teritoriul său sau plecând de pe 
acesta.
(6) Schimbul de informații în temeiul 
acestui articol poate avea loc prin 
intermediul tuturor canalelor de 
cooperare internațională care există între 
autoritățile de aplicare a legii. Limba 
folosită în solicitare și în schimbul de 
informații este cea prevăzută pentru 
utilizarea canalului respectiv. Atunci când 
efectuează notificări conform articolului 
3 alineatul (3), statele membre comunică 
și Comisiei coordonatele punctelor de 
contact cărora le pot fi adresate solicitări 
în caz de urgență. Comisia comunică 
statelor membre notificările primite.

Or. en
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Amendamentul 328
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, în ceea ce 
privește persoanele identificate de o unitate 
de informații despre pasageri în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (2) 
literele (a) și (b), rezultatul prelucrării 
datelor PNR este transmis de această 
unitate către unitățile de informații despre 
pasageri ale altor state, în cazul în care 
această unitate consideră că acest transfer 
este necesar pentru prevenirea, depistarea, 
investigarea sau urmărirea penală a 
infracțiunilor de terorism sau a 
infracțiunilor grave. Unitățile de informații 
despre pasageri ale statelor membre 
destinatare transmit aceste date PNR sau 
rezultatul prelucrării datelor PNR către 
autoritățile competente ale acestor state.

(1) Statele membre se asigură că, în ceea ce 
privește persoanele identificate de o unitate 
de informații despre pasageri în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (2), 
rezultatul prelucrării datelor PNR este 
transmis de această unitate către unitățile 
de informații despre pasageri ale altor state, 
în cazul în care această unitate consideră că 
acest transfer este necesar pentru 
prevenirea, depistarea, investigarea sau 
urmărirea penală a infracțiunilor de 
terorism sau a infracțiunilor grave 
transnaționale. Unitățile de informații 
despre pasageri ale statelor membre 
destinatare transmit aceste date PNR sau 
rezultatul prelucrării datelor PNR către 
autoritățile competente ale acestor state.

Or. en

Amendamentul 329
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, în ceea 
ce privește persoanele identificate de o 
unitate de informații despre pasageri în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (2) 
literele (a) și (b), rezultatul prelucrării 
datelor PNR este transmis de această 
unitate către unitățile de informații despre 
pasageri ale altor state, în cazul în care 
această unitate consideră că acest transfer 
este necesar pentru prevenirea, depistarea, 

(1) În ceea ce privește persoanele 
identificate de unitatea de informații 
despre pasageri în conformitate cu articolul 
4 alineatul (2) literele (a) și (b), rezultatul 
prelucrării datelor PNR este transmis de 
această unitate către autoritățile 
competente în cauză ale statelor membre, 
în cazul în care această unitate ajunge la 
concluzia că acest transfer este necesar 
pentru prevenirea, depistarea, investigarea 
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investigarea sau urmărirea penală a 
infracțiunilor de terorism sau a 
infracțiunilor grave. Unitățile de informații 
despre pasageri ale statelor membre 
destinatare transmit aceste date PNR sau 
rezultatul prelucrării datelor PNR către 
autoritățile competente ale acestor state.

sau urmărirea penală a infracțiunilor de 
terorism sau a infracțiunilor grave.

Or. de

Amendamentul 330
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, în ceea ce 
privește persoanele identificate de o unitate 
de informații despre pasageri în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (2) 
literele (a) și (b), rezultatul prelucrării 
datelor PNR este transmis de această 
unitate către unitățile de informații despre 
pasageri ale altor state, în cazul în care 
această unitate consideră că acest transfer 
este necesar pentru prevenirea, depistarea, 
investigarea sau urmărirea penală a 
infracțiunilor de terorism sau a 
infracțiunilor grave. Unitățile de 
informații despre pasageri ale statelor 
membre destinatare transmit aceste date 
PNR sau rezultatul prelucrării datelor PNR 
către autoritățile competente ale acestor 
state.

(1) Statele membre se asigură că, în ceea ce 
privește persoanele identificate de o unitate 
de informații despre pasageri în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (2) 
literele (a) și (b), rezultatul prelucrării 
datelor PNR este transmis de această 
unitate către unitățile de informații despre 
pasageri ale altor state, în cazul în care 
această unitate consideră că acest transfer 
este necesar pentru prevenirea, depistarea, 
investigarea sau urmărirea penală a 
infracțiunilor de terorism. Unitățile de 
informații despre pasageri ale statelor 
membre destinatare transmit aceste date 
PNR sau rezultatul prelucrării datelor PNR 
către autoritățile competente ale acestor 
state.

Or. en

Amendamentul 331
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, în ceea ce 
privește persoanele identificate de o unitate 
de informații despre pasageri în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (2) 
literele (a) și (b), rezultatul prelucrării 
datelor PNR este transmis de această 
unitate către unitățile de informații despre 
pasageri ale altor state, în cazul în care 
această unitate consideră că acest transfer 
este necesar pentru prevenirea, depistarea, 
investigarea sau urmărirea penală a 
infracțiunilor de terorism sau a 
infracțiunilor grave. Unitățile de informații 
despre pasageri ale statelor membre 
destinatare transmit aceste date PNR sau 
rezultatul prelucrării datelor PNR către 
autoritățile competente ale acestor state.

(1) Statele membre se asigură că, în ceea ce 
privește persoanele identificate de o unitate 
de informații despre pasageri în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (2) 
litera (b), rezultatul prelucrării datelor 
PNR este transmis de această unitate către 
unitățile de informații despre pasageri ale 
altor state, în cazul în care această unitate 
consideră că acest transfer este necesar 
pentru prevenirea, depistarea, investigarea 
sau urmărirea penală a infracțiunilor de 
terorism sau a infracțiunilor grave 
transnaționale. Aceste transferuri se 
limitează în mod strict la datele necesare 
într-un caz specific pentru prevenirea, 
depistarea, cercetarea sau urmărirea 
penală a unei infracțiuni de terorism sau 
a unei infracțiuni grave transnaționale și 
se justifică în scris. Unitățile de informații 
despre pasageri ale statelor membre 
destinatare transmit aceste date PNR sau 
rezultatul prelucrării datelor PNR către 
autoritățile competente ale acestor state.

Or. en

Justificare

Schimbul de date cu caracter personal ale tuturor pasagerilor aerieni nu ar trebui să se 
realizeze în mod curent. Schimbul de date ar trebui să fie limitat în mod strict la un caz 
specific de prevenire, depistare, cercetare sau urmărire penală a infracțiunilor de terorism și 
solicitările ar trebui să fie justificate în scris pentru a permite verificarea.

Amendamentul 332
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, în ceea ce 
privește persoanele identificate de o unitate 

(1) Statele membre se asigură că, în ceea ce 
privește persoanele identificate de o unitate
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de informații despre pasageri în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (2) 
literele (a) și (b), rezultatul prelucrării 
datelor PNR este transmis de această 
unitate către unitățile de informații despre 
pasageri ale altor state, în cazul în care 
această unitate consideră că acest transfer 
este necesar pentru prevenirea, depistarea, 
investigarea sau urmărirea penală a 
infracțiunilor de terorism sau a 
infracțiunilor grave. Unitățile de informații 
despre pasageri ale statelor membre 
destinatare transmit aceste date PNR sau 
rezultatul prelucrării datelor PNR către 
autoritățile competente ale acestor state.

de informații despre pasageri în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (2) 
litera (b), rezultatul prelucrării datelor 
PNR este transmis de această unitate către 
unitățile de informații despre pasageri ale 
altor state, în cazul în care această unitate 
consideră că acest transfer este necesar 
pentru prevenirea, depistarea, investigarea 
sau urmărirea penală a infracțiunilor de 
terorism sau a infracțiunilor grave 
transnaționale.

Aceste transferuri se limitează în mod 
strict la datele necesare în cazuri specifice 
pentru prevenirea, cercetarea sau 
urmărirea penală a unei infracțiuni de 
terorism sau a unei infracțiuni grave 
transnaționale și se justifică în scris.
Unitățile de informații despre pasageri ale 
statelor membre destinatare transmit aceste 
date PNR sau rezultatul prelucrării datelor 
PNR către autoritățile competente ale 
acestor state.

Or. en

Amendamentul 333
Hubert Pirker, Frank Engel

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, în ceea 
ce privește persoanele identificate de o 
unitate de informații despre pasageri în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (2) 
literele (a) și (b), rezultatul prelucrării 
datelor PNR este transmis de această 
unitate către unitățile de informații despre 
pasageri ale altor state, în cazul în care 
această unitate consideră că acest transfer 

(1) În ceea ce privește persoanele 
identificate de o unitate de informații 
despre pasageri în conformitate cu articolul 
4 alineatul (2) literele (a) și (b), rezultatul 
prelucrării datelor PNR este transmis de 
această unitate către unitățile de informații 
despre pasageri ale altor state și către 
Europol în cazul îndeplinirii condițiilor 
Deciziei 2009/371/JAI a Consiliului din 6 
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este necesar pentru prevenirea, depistarea, 
investigarea sau urmărirea penală a 
infracțiunilor de terorism sau a 
infracțiunilor grave. Unitățile de informații 
despre pasageri ale statelor membre 
destinatare transmit aceste date PNR sau 
rezultatul prelucrării datelor PNR către 
autoritățile competente ale acestor state.

aprilie 2009 și, independent de aceasta, 
dacă Europol funcționează ca unitate de 
informații despre pasageri în sensul 
articolului 3, în cazul în care unitatea 
menționată prima dată ajunge la 
concluzia că acest transfer este necesar 
pentru prevenirea, depistarea, investigarea 
sau urmărirea penală a infracțiunilor de 
terorism sau a infracțiunilor grave.
Unitățile de informații despre pasageri ale 
statelor membre destinatare transmit aceste 
date PNR sau rezultatul prelucrării datelor 
PNR către autoritățile competente ale 
acestor state.

Or. de

Justificare

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. 

Amendamentul 334
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Unitatea de informații despre pasageri a 
unui stat membru are dreptul de a solicita, 
dacă este necesar, unității de informații 
despre pasageri a oricărui alt stat membru 
să îi comunice datele PNR care sunt 
păstrate în baza de date a acesteia în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (1) 
precum și, dacă este necesar, rezultatul 
prelucrării datelor PNR. Această solicitare 
poate viza oricare dintre date sau o 
combinație de elemente ale datelor, după 
cum unitatea de informații despre pasageri 
solicitantă consideră necesar într-un caz 

(2) Unitatea de informații despre pasageri a 
unui stat membru are dreptul de a solicita, 
dacă este necesar, unității de informații 
despre pasageri a oricărui alt stat membru 
să îi comunice datele PNR care sunt 
păstrate în baza de date a acesteia în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (1) 
precum și, dacă este necesar, rezultatul 
prelucrării datelor PNR. Această solicitare 
poate viza oricare dintre date sau o 
combinație de elemente ale datelor, după 
cum unitatea de informații despre pasageri 
solicitantă consideră necesar într-un caz 
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specific de prevenire, depistare, cercetare 
și urmărire penală a infracțiunilor teroriste 
sau a infracțiunilor grave. Unitatea de 
informații despre pasageri comunică datele 
solicitate cât de repede posibil, precum și 
rezultatul prelucrării datelor PNR, dacă 
acesta a fost deja obținut în temeiul 
articolului 4 alineatul (2) literele (a) și (b).

specific de cercetare și urmărire penală a 
infracțiunilor teroriste sau a infracțiunilor 
grave transnaționale. Unitatea de 
informații despre pasageri comunică datele 
solicitate cât de repede posibil, precum și 
rezultatul prelucrării datelor PNR, dacă 
acesta a fost deja obținut în temeiul 
articolului 4 alineatul (2) literele (a) și (b).

Or. en

Amendamentul 335
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Unitatea de informații despre pasageri 
a unui stat membru are dreptul de a 
solicita, dacă este necesar, unității de 
informații despre pasageri a oricărui alt stat 
membru să îi comunice datele PNR care 
sunt păstrate în baza de date a acesteia în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (1)
precum și, dacă este necesar, rezultatul 
prelucrării datelor PNR. Această solicitare 
poate viza oricare dintre date sau o 
combinație de elemente ale datelor, după 
cum unitatea de informații despre 
pasageri solicitantă consideră necesar într-
un caz specific de prevenire, depistare, 
cercetare și urmărire penală a infracțiunilor 
teroriste sau a infracțiunilor grave. 
Unitatea de informații despre pasageri 
comunică datele solicitate cât de repede 
posibil, precum și rezultatul prelucrării 
datelor PNR, dacă acesta a fost deja obținut 
în temeiul articolului 4 alineatul (2) literele 
(a) și (b).

(2) Autoritățile competente ale unui stat 
membru au dreptul de a solicita, dacă este 
necesar, unității de informații despre 
pasageri sau autorității competente a 
oricărui alt stat membru care a primit date 
de la unitatea de informații despre 
pasageri în conformitate cu articolul 1, 
rezultatul prelucrării datelor PNR. Această 
solicitare poate viza oricare dintre date sau 
o combinație de elemente ale datelor, după 
cum autoritatea solicitantă consideră 
necesar într-un caz specific de prevenire, 
depistare, cercetare și urmărire penală a 
infracțiunilor teroriste sau a infracțiunilor 
grave. Atât schimbul de informații, cât și 
comunicarea rezultatului prelucrării 
datelor PNR, dacă acesta a fost deja obținut 
în temeiul articolului 4 alineatul (2) literele 
(a) și (b), se realizează imediat.

Or. de
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Amendamentul 336
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Unitatea de informații despre pasageri a 
unui stat membru are dreptul de a solicita, 
dacă este necesar, unității de informații 
despre pasageri a oricărui alt stat membru 
să îi comunice datele PNR care sunt 
păstrate în baza de date a acesteia în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (1) 
precum și, dacă este necesar, rezultatul 
prelucrării datelor PNR. Această solicitare 
poate viza oricare dintre date sau o 
combinație de elemente ale datelor, după 
cum unitatea de informații despre pasageri 
solicitantă consideră necesar într-un caz 
specific de prevenire, depistare, cercetare și 
urmărire penală a infracțiunilor teroriste 
sau a infracțiunilor grave. Unitatea de 
informații despre pasageri comunică datele 
solicitate cât de repede posibil, precum și 
rezultatul prelucrării datelor PNR, dacă 
acesta a fost deja obținut în temeiul 
articolului 4 alineatul (2) literele (a) și (b).

(2) Unitatea de informații despre pasageri a 
unui stat membru are dreptul de a solicita, 
dacă este necesar, unității de informații 
despre pasageri a oricărui alt stat membru 
să îi comunice datele PNR care sunt 
păstrate în baza de date a acesteia în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (1) 
precum și, dacă este necesar, rezultatul 
prelucrării datelor PNR. Această solicitare 
poate viza oricare dintre date sau o 
combinație de elemente ale datelor, după 
cum unitatea de informații despre pasageri 
solicitantă consideră necesar într-un caz 
specific de prevenire, depistare, cercetare și 
urmărire penală a infracțiunilor teroriste. 
Unitatea de informații despre pasageri 
comunică datele solicitate cât de repede 
posibil, precum și rezultatul prelucrării 
datelor PNR, dacă acesta a fost deja obținut 
în temeiul articolului 4 alineatul (2) literele 
(a) și (b).

Or. en

Amendamentul 337
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Unitatea de informații despre pasageri a 
unui stat membru are dreptul de a solicita, 
dacă este necesar, unității de informații 
despre pasageri a oricărui alt stat membru 
să îi comunice datele PNR care sunt 
păstrate în baza de date a acesteia în 

(2) Unitatea de informații despre pasageri a 
unui stat membru are dreptul de a solicita, 
dacă este necesar, unității de informații 
despre pasageri a oricărui alt stat membru 
să îi comunice datele PNR care sunt 
păstrate în baza de date a acesteia în 
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conformitate cu articolul 9 alineatul (1) 
precum și, dacă este necesar, rezultatul 
prelucrării datelor PNR. Această solicitare 
poate viza oricare dintre date sau o 
combinație de elemente ale datelor, după 
cum unitatea de informații despre pasageri 
solicitantă consideră necesar într-un caz 
specific de prevenire, depistare, cercetare și 
urmărire penală a infracțiunilor teroriste 
sau a infracțiunilor grave. Unitatea de 
informații despre pasageri comunică datele 
solicitate cât de repede posibil, precum și 
rezultatul prelucrării datelor PNR, dacă 
acesta a fost deja obținut în temeiul 
articolului 4 alineatul (2) literele (a) și (b).

conformitate cu articolul 9 alineatul (1) 
precum și, dacă este necesar, rezultatul 
prelucrării datelor PNR. Această solicitare 
se limitează în mod strict la datele 
necesare într-un caz specific. Această 
solicitare poate viza oricare dintre date sau 
o combinație de elemente ale datelor, după 
cum unitatea de informații despre pasageri 
solicitantă consideră necesar într-un caz 
specific de prevenire, depistare, cercetare și 
urmărire penală a infracțiunilor teroriste 
sau a infracțiunilor grave transnaționale și 
se justifică în scris. Unitatea de informații 
despre pasageri comunică datele solicitate 
cât de repede posibil, precum și rezultatul 
prelucrării datelor PNR, dacă acesta a fost 
deja obținut în temeiul articolului 4 
alineatul (2) litera (b).

Or. en

Amendamentul 338
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Unitatea de informații despre pasageri a 
unui stat membru are dreptul de a solicita, 
dacă este necesar, unității de informații 
despre pasageri a oricărui alt stat membru 
să îi comunice datele PNR care sunt 
păstrate în baza de date a acesteia în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (1) 
precum și, dacă este necesar, rezultatul 
prelucrării datelor PNR. Această solicitare 
poate viza oricare dintre date sau o 
combinație de elemente ale datelor, după 
cum unitatea de informații despre pasageri 
solicitantă consideră necesar într-un caz 
specific de prevenire, depistare, cercetare și 
urmărire penală a infracțiunilor teroriste 
sau a infracțiunilor grave. Unitatea de 
informații despre pasageri comunică datele 

(2) Unitatea de informații despre pasageri a 
unui stat membru are dreptul de a solicita, 
dacă este necesar, unității de informații 
despre pasageri a oricărui alt stat membru 
să îi comunice datele PNR care sunt 
păstrate în baza de date a acesteia în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (1) 
precum și, dacă este necesar, rezultatul 
prelucrării datelor PNR. Această solicitare 
se limitează în mod strict la datele 
necesare într-un caz specific. Această 
solicitare poate viza oricare dintre date sau 
o combinație de elemente ale datelor, după 
cum unitatea de informații despre pasageri 
solicitantă consideră necesar într-un caz 
specific de prevenire, depistare, cercetare și 
urmărire penală a infracțiunilor teroriste 
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solicitate cât de repede posibil, precum și 
rezultatul prelucrării datelor PNR, dacă 
acesta a fost deja obținut în temeiul 
articolului 4 alineatul (2) literele (a) și (b).

sau a infracțiunilor grave transnaționale și 
se justifică în scris. Unitatea de informații 
despre pasageri comunică datele solicitate 
cât de repede posibil, precum și rezultatul 
prelucrării datelor PNR, dacă acesta a fost 
deja obținut în temeiul articolului 4 
alineatul (2) litera (b).

Or. en

Amendamentul 339
Hubert Pirker, Frank Engel

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Unitatea de informații despre pasageri a 
unui stat membru are dreptul de a solicita, 
dacă este necesar, unității de informații 
despre pasageri a oricărui alt stat membru 
să îi comunice datele PNR care sunt 
păstrate în baza de date a acesteia în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (1) 
precum și, dacă este necesar, rezultatul 
prelucrării datelor PNR. Această solicitare 
poate viza oricare dintre date sau o 
combinație de elemente ale datelor, după 
cum unitatea de informații despre 
pasageri solicitantă consideră necesar într-
un caz specific de prevenire, depistare, 
cercetare și urmărire penală a infracțiunilor 
teroriste sau a infracțiunilor grave. Unitatea 
de informații despre pasageri comunică 
datele solicitate cât de repede posibil, 
precum și rezultatul prelucrării datelor 
PNR, dacă acesta a fost deja obținut în 
temeiul articolului 4 alineatul (2) literele 
(a) și (b).

(2) Unitatea de informații despre pasageri a 
unui stat membru, precum și Europol, în 
cazul îndeplinirii condițiilor prevăzute de 
Decizia 2009/371/JAI a Consiliului din 6 
aprilie 2009, au dreptul de a solicita, dacă 
este necesar, unității de informații despre 
pasageri a oricărui alt stat membru să îi 
comunice datele PNR care sunt păstrate în 
baza de date a acesteia în conformitate cu 
articolul 9 alineatul (1) precum și, dacă 
este necesar, rezultatul prelucrării datelor 
PNR. Această solicitare poate viza oricare 
dintre date sau o combinație de elemente 
ale datelor, după cum autoritatea
solicitantă consideră necesar într-un caz 
specific de prevenire, depistare, cercetare și 
urmărire penală a infracțiunilor teroriste 
sau a infracțiunilor grave. Unitatea de 
informații despre pasageri comunică datele 
solicitate cât de repede posibil, precum și 
rezultatul prelucrării datelor PNR, dacă 
acesta a fost deja obținut în temeiul 
articolului 4 alineatul (2) literele (a) și (b).

Or. de
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Amendamentul 340
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Unitatea de informații despre pasageri a 
unui stat membru are dreptul de a solicita, 
dacă este necesar, unității de informații 
despre pasageri a oricărui alt stat membru 
să îi comunice datele PNR care sunt 
păstrate în baza de date a acesteia în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (2) 
precum și, dacă este necesar, rezultatul 
prelucrării datelor PNR. Unitatea de 
informații despre pasageri nu poate solicita 
accesul la date PNR specifice, în 
integralitatea lor și nemascate, păstrate de 
unitatea de informații despre pasageri a 
unui alt stat membru, decât în situații 
excepționale, ca răspuns la o amenințare 
specifică sau în cadrul unei cercetări sau 
urmăriri penale specifice având ca obiect 
infracțiuni de terorism sau infracțiuni 
grave.

(3) Unitatea de informații despre pasageri a 
unui stat membru are dreptul de a solicita, 
dacă este necesar, unității de informații 
despre pasageri a oricărui alt stat membru 
să îi comunice datele PNR care sunt 
păstrate în baza de date a acesteia în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (2) 
precum și, dacă este necesar, rezultatul 
prelucrării datelor PNR. Unitatea de 
informații despre pasageri nu poate solicita 
accesul la date PNR specifice, în 
integralitatea lor și nemascate, păstrate de 
unitatea de informații despre pasageri a 
unui alt stat membru, decât în situații 
excepționale, ca răspuns la o amenințare 
specifică sau în cadrul unei cercetări sau 
urmăriri penale specifice având ca obiect 
infracțiuni de terorism sau infracțiuni grave 
transnaționale.

Or. en

Amendamentul 341
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Unitatea de informații despre pasageri
a unui stat membru are dreptul de a 
solicita, dacă este necesar, unității de 
informații despre pasageri a oricărui alt 
stat membru să îi comunice datele PNR 
care sunt păstrate în baza de date a 
acesteia în conformitate cu articolul 9 
alineatul (2) precum și, dacă este necesar,

(3) Autoritățile competente ale unui stat 
membru au dreptul de a solicita, dacă este 
necesar, autorităților competente ale
oricărui alt stat membru să le comunice în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (2) 
rezultatul prelucrării datelor transmise de 
către unitatea de informații despre 
pasageri. Autoritățile competente nu pot
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rezultatul prelucrării datelor PNR. Unitatea 
de informații despre pasageri nu poate
solicita accesul la date PNR specifice, în 
integralitatea lor și nemascate, păstrate de 
unitatea de informații despre pasageri a 
unui alt stat membru, decât în situații 
excepționale, ca răspuns la o amenințare 
specifică sau în cadrul unei cercetări sau 
urmăriri penale specifice având ca obiect 
infracțiuni de terorism sau infracțiuni 
grave.

solicita accesul la date PNR specifice, în 
integralitatea lor și nemascate, păstrate de 
unitatea de informații despre pasageri, 
decât în situații excepționale, ca răspuns la 
o amenințare specifică sau în cadrul unei 
cercetări sau urmăriri penale specifice 
având ca obiect infracțiuni de terorism sau 
infracțiuni grave.

Or. de

Amendamentul 342
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Unitatea de informații despre pasageri a 
unui stat membru are dreptul de a solicita, 
dacă este necesar, unității de informații 
despre pasageri a oricărui alt stat membru 
să îi comunice datele PNR care sunt 
păstrate în baza de date a acesteia în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (2) 
precum și, dacă este necesar, rezultatul 
prelucrării datelor PNR. Unitatea de 
informații despre pasageri nu poate solicita 
accesul la date PNR specifice, în 
integralitatea lor și nemascate, păstrate de 
unitatea de informații despre pasageri a 
unui alt stat membru, decât în situații 
excepționale, ca răspuns la o amenințare 
specifică sau în cadrul unei cercetări sau 
urmăriri penale specifice având ca obiect 
infracțiuni de terorism sau infracțiuni 
grave.

(3) Unitatea de informații despre pasageri a 
unui stat membru are dreptul de a solicita, 
dacă este necesar, unității de informații 
despre pasageri a oricărui alt stat membru 
să îi comunice datele PNR care sunt 
păstrate în baza de date a acesteia în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (2) 
precum și, dacă este necesar, rezultatul 
prelucrării datelor PNR. Unitatea de 
informații despre pasageri nu poate solicita 
accesul la date PNR specifice, în 
integralitatea lor și nemascate, păstrate de 
unitatea de informații despre pasageri a 
unui alt stat membru, decât în situații 
excepționale, ca răspuns la o amenințare 
specifică sau în cadrul unei cercetări sau 
urmăriri penale specifice având ca obiect 
infracțiuni de terorism.

Or. en
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Amendamentul 343
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Unitatea de informații despre pasageri a 
unui stat membru are dreptul de a solicita, 
dacă este necesar, unității de informații 
despre pasageri a oricărui alt stat membru 
să îi comunice datele PNR care sunt 
păstrate în baza de date a acesteia în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (2) 
precum și, dacă este necesar, rezultatul 
prelucrării datelor PNR. Unitatea de 
informații despre pasageri nu poate solicita 
accesul la date PNR specifice, în 
integralitatea lor și nemascate, păstrate de 
unitatea de informații despre pasageri a 
unui alt stat membru, decât în situații 
excepționale, ca răspuns la o amenințare 
specifică sau în cadrul unei cercetări sau 
urmăriri penale specifice având ca obiect 
infracțiuni de terorism sau infracțiuni 
grave.

(3) Unitatea de informații despre pasageri a 
unui stat membru are dreptul de a solicita, 
dacă este necesar, unității de informații 
despre pasageri a oricărui alt stat membru 
să îi comunice datele PNR care sunt 
păstrate în baza de date a acesteia în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (2) 
precum și, dacă este necesar, rezultatul 
prelucrării datelor PNR. Unitatea de 
informații despre pasageri nu poate solicita 
accesul la date PNR specifice, în 
integralitatea lor și nemascate, păstrate de 
unitatea de informații despre pasageri a 
unui alt stat membru, decât în situații 
excepționale, ca răspuns la o amenințare 
specifică sau în cadrul unei cercetări sau 
urmăriri penale specifice având ca obiect 
infracțiuni de terorism sau infracțiuni grave 
transnaționale. O astfel de solicitare se 
justifică în scris.

Or. en

Amendamentul 344
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Unitatea de informații despre pasageri a 
unui stat membru are dreptul de a solicita, 
dacă este necesar, unității de informații 
despre pasageri a oricărui alt stat membru 
să îi comunice datele PNR care sunt
păstrate în baza de date a acesteia în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (2) 

(3) Unitatea de informații despre pasageri a 
unui stat membru are dreptul de a solicita, 
dacă este necesar, unității de informații 
despre pasageri a oricărui alt stat membru 
să îi comunice datele PNR care sunt 
păstrate în baza de date a acesteia în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (2) 
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precum și, dacă este necesar, rezultatul 
prelucrării datelor PNR. Unitatea de 
informații despre pasageri nu poate solicita 
accesul la date PNR specifice, în 
integralitatea lor și nemascate, păstrate de 
unitatea de informații despre pasageri a 
unui alt stat membru, decât în situații 
excepționale, ca răspuns la o amenințare 
specifică sau în cadrul unei cercetări sau 
urmăriri penale specifice având ca obiect 
infracțiuni de terorism sau infracțiuni 
grave.

precum și, dacă este necesar, rezultatul 
prelucrării datelor PNR. Unitatea de 
informații despre pasageri nu poate solicita 
accesul la date PNR specifice, în 
integralitatea lor și nemascate, păstrate de 
unitatea de informații despre pasageri a 
unui alt stat membru, decât în situații 
excepționale, ca răspuns la o amenințare 
specifică sau în cadrul unei cercetări sau 
urmăriri penale specifice având ca obiect 
infracțiuni de terorism sau infracțiuni grave 
transnaționale. O astfel de solicitare se 
justifică în scris.

Or. en

Amendamentul 345
Hubert Pirker, Frank Engel

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Unitatea de informații despre pasageri a 
unui stat membru are dreptul de a solicita, 
dacă este necesar, unității de informații 
despre pasageri a oricărui alt stat membru 
să îi comunice datele PNR care sunt 
păstrate în baza de date a acesteia în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (2) 
precum și, dacă este necesar, rezultatul 
prelucrării datelor PNR. Unitatea de 
informații despre pasageri nu poate 
solicita accesul la date PNR specifice, în 
integralitatea lor și nemascate, păstrate de 
unitatea de informații despre pasageri a 
unui alt stat membru, decât în situații 
excepționale, ca răspuns la o amenințare 
specifică sau în cadrul unei cercetări sau 
urmăriri penale specifice având ca obiect 
infracțiuni de terorism sau infracțiuni 
grave.

(3) Unitatea de informații despre pasageri a 
unui stat membru, precum și Europol, în 
cazul îndeplinirii condițiilor prevăzute de 
Decizia 2009/371/JAI a Consiliului din 6 
aprilie 2009, au dreptul de a solicita, dacă 
este necesar, unității de informații despre 
pasageri a oricărui alt stat membru să îi 
comunice datele PNR care sunt păstrate în 
baza de date a acesteia în conformitate cu 
articolul 9 alineatul (2) precum și, dacă
este necesar, rezultatul prelucrării datelor 
PNR. Autoritatea solicitantă nu poate 
solicita accesul la date PNR specifice, în 
integralitatea lor și nemascate, păstrate de 
unitatea de informații despre pasageri a 
unui alt stat membru, decât în situații 
excepționale, ca răspuns la o amenințare 
specifică sau în cadrul unei cercetări sau 
urmăriri penale specifice având ca obiect 
infracțiuni de terorism sau infracțiuni 
grave.
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Or. de

Amendamentul 346
Tanja Fajon

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Unitatea de informații despre pasageri a 
unui stat membru are dreptul de a solicita, 
dacă este necesar, unității de informații 
despre pasageri a oricărui alt stat membru 
să îi comunice datele PNR care sunt 
păstrate în baza de date a acesteia în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (2) 
precum și, dacă este necesar, rezultatul 
prelucrării datelor PNR. Unitatea de 
informații despre pasageri nu poate solicita 
accesul la date PNR specifice, în 
integralitatea lor și nemascate, păstrate de 
unitatea de informații despre pasageri a 
unui alt stat membru, decât în situații
excepționale, ca răspuns la o amenințare 
specifică sau în cadrul unei cercetări sau 
urmăriri penale specifice având ca obiect 
infracțiuni de terorism sau infracțiuni 
grave.

(3) Unitatea de informații despre pasageri a 
unui stat membru sau a unui grup de state 
membre are dreptul de a solicita, dacă este 
necesar, unității de informații despre 
pasageri a oricărui alt stat membru să îi 
comunice datele PNR care sunt păstrate în 
baza de date a acesteia în conformitate cu 
articolul 9 alineatul (2) precum și, dacă
este necesar, rezultatul prelucrării datelor 
PNR. Unitatea de informații despre 
pasageri nu poate solicita accesul la date 
PNR specifice, în integralitatea lor și 
nemascate, păstrate de unitatea de 
informații despre pasageri a unui alt stat 
membru, decât în situații excepționale, ca 
răspuns la o amenințare specifică sau în 
cadrul unei cercetări sau urmăriri penale 
specifice având ca obiect infracțiuni de 
terorism sau infracțiuni grave.

Or. en

Amendamentul 347
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Doar în acele cazuri în care este 
necesar pentru prevenirea unei 
amenințări grave și imediate la adresa 
securității publice, autoritățile competente 
ale unui stat membru pot solicita direct 

eliminat
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unității de informații despre pasageri a 
oricărui alt stat membru să îi comunice 
datele PNR care sunt păstrate în bazele de 
date ale acesteia în conformitate cu 
articolul 9 alineatele (1) și (2). Aceste 
solicitări trebuie să aibă legătură cu o 
cercetare sau urmărire penală specifică 
având ca obiect infracțiuni de terorism 
sau infracțiuni grave și trebuie să fie 
motivate. Unitățile de informații despre 
pasageri răspund cu prioritate acestor 
solicitări. În toate celelalte cazuri, 
autoritățile competente își transmit 
solicitările prin unitățile de informații 
despre pasageri din propriul stat membru.

Or. en

Amendamentul 348
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Doar în acele cazuri în care este necesar 
pentru prevenirea unei amenințări grave și 
imediate la adresa securității publice, 
autoritățile competente ale unui stat 
membru pot solicita direct unității de 
informații despre pasageri a oricărui alt stat 
membru să îi comunice datele PNR care 
sunt păstrate în bazele de date ale acesteia 
în conformitate cu articolul 9 alineatele (1) 
și (2). Aceste solicitări trebuie să aibă 
legătură cu o cercetare sau urmărire penală 
specifică având ca obiect infracțiuni de 
terorism sau infracțiuni grave și trebuie să 
fie motivate. Unitățile de informații despre 
pasageri răspund cu prioritate acestor 
solicitări. În toate celelalte cazuri, 
autoritățile competente își transmit 
solicitările prin unitățile de informații 
despre pasageri din propriul stat membru.

(4) Doar în acele cazuri în care este necesar 
pentru prevenirea unei amenințări 
specifice, reale și iminente la adresa 
securității publice, autoritățile competente 
ale unui stat membru pot solicita direct 
unității de informații despre pasageri a 
oricărui alt stat membru să îi comunice 
datele PNR care sunt păstrate în bazele de 
date ale acesteia în conformitate cu 
articolul 9 alineatele (1) și (2). Aceste 
solicitări trebuie să aibă legătură cu o 
cercetare sau urmărire penală specifică 
având ca obiect infracțiuni de terorism sau 
infracțiuni grave și trebuie să fie motivate. 
Unitățile de informații despre pasageri 
răspund cu prioritate acestor solicitări. În 
toate celelalte cazuri, autoritățile 
competente își transmit solicitările prin 
unitățile de informații despre pasageri din 
propriul stat membru.
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Amendamentul 349
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Doar în acele cazuri în care este necesar 
pentru prevenirea unei amenințări grave și 
imediate la adresa securității publice, 
autoritățile competente ale unui stat 
membru pot solicita direct unității de 
informații despre pasageri a oricărui alt stat 
membru să îi comunice datele PNR care 
sunt păstrate în bazele de date ale acesteia 
în conformitate cu articolul 9 alineatele (1) 
și (2). Aceste solicitări trebuie să aibă 
legătură cu o cercetare sau urmărire penală 
specifică având ca obiect infracțiuni de 
terorism sau infracțiuni grave și trebuie să 
fie motivate. Unitățile de informații despre 
pasageri răspund cu prioritate acestor 
solicitări. În toate celelalte cazuri, 
autoritățile competente își transmit 
solicitările prin unitățile de informații 
despre pasageri din propriul stat membru.

(4) Doar în acele cazuri în care este necesar 
pentru prevenirea unei amenințări grave și 
imediate la adresa securității publice, 
autoritățile competente pot solicita direct 
unității de informații despre pasageri a 
oricărui alt stat membru să îi comunice 
datele PNR care sunt păstrate în bazele de 
date ale acesteia în conformitate cu 
articolul 9 alineatele (1) și (2). Aceste 
solicitări trebuie să aibă legătură cu o 
cercetare sau urmărire penală specifică 
având ca obiect infracțiuni de terorism sau 
infracțiuni grave și trebuie să fie motivate. 
Unitatea de informații despre pasageri 
răspunde cu prioritate acestor solicitări.

Or. de

Amendamentul 350
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Doar în acele cazuri în care este necesar 
pentru prevenirea unei amenințări grave și 
imediate la adresa securității publice, 
autoritățile competente ale unui stat 
membru pot solicita direct unității de 

(4) Doar în acele cazuri în care este necesar 
pentru prevenirea unei amenințări grave și 
imediate la adresa securității publice, 
autoritățile competente ale unui stat
membru pot solicita direct unității de 
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informații despre pasageri a oricărui alt stat 
membru să îi comunice datele PNR care 
sunt păstrate în bazele de date ale acesteia 
în conformitate cu articolul 9 alineatele (1) 
și (2). Aceste solicitări trebuie să aibă 
legătură cu o cercetare sau urmărire penală 
specifică având ca obiect infracțiuni de 
terorism sau infracțiuni grave și trebuie să 
fie motivate. Unitățile de informații despre 
pasageri răspund cu prioritate acestor 
solicitări. În toate celelalte cazuri, 
autoritățile competente își transmit 
solicitările prin unitățile de informații 
despre pasageri din propriul stat membru.

informații despre pasageri a oricărui alt stat 
membru să îi comunice datele PNR care 
sunt păstrate în bazele de date ale acesteia 
în conformitate cu articolul 9 alineatele (1) 
și (2). Aceste solicitări trebuie să aibă 
legătură cu o cercetare sau urmărire penală 
specifică având ca obiect infracțiuni de 
terorism și trebuie să fie motivate. Unitățile 
de informații despre pasageri răspund cu 
prioritate acestor solicitări. În toate 
celelalte cazuri, autoritățile competente își 
transmit solicitările prin unitățile de 
informații despre pasageri din propriul stat 
membru.

Or. en

Amendamentul 351
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Doar în acele cazuri în care este necesar 
pentru prevenirea unei amenințări grave și 
imediate la adresa securității publice, 
autoritățile competente ale unui stat 
membru pot solicita direct unității de 
informații despre pasageri a oricărui alt stat 
membru să îi comunice datele PNR care 
sunt păstrate în bazele de date ale acesteia 
în conformitate cu articolul 9 alineatele (1) 
și (2). Aceste solicitări trebuie să aibă 
legătură cu o cercetare sau urmărire penală 
specifică având ca obiect infracțiuni de 
terorism sau infracțiuni grave și trebuie să 
fie motivate. Unitățile de informații despre 
pasageri răspund cu prioritate acestor 
solicitări. În toate celelalte cazuri, 
autoritățile competente își transmit 
solicitările prin unitățile de informații 
despre pasageri din propriul stat membru.

(4) Doar în acele cazuri în care este necesar 
pentru prevenirea unei amenințări grave și 
imediate la adresa securității publice, 
autoritățile competente ale unui stat 
membru pot solicita direct unității de 
informații despre pasageri a oricărui alt stat 
membru să îi comunice datele PNR care 
sunt păstrate în bazele de date ale acesteia 
în conformitate cu articolul 9 alineatele (1) 
și (2). Aceste solicitări trebuie să aibă 
legătură cu o cercetare sau urmărire penală 
specifică având ca obiect infracțiuni de 
terorism sau infracțiuni grave 
transnaționale și trebuie să fie motivate. 
Unitățile de informații despre pasageri 
răspund cu prioritate acestor solicitări. În 
toate celelalte cazuri, autoritățile 
competente își transmit solicitările prin 
unitățile de informații despre pasageri din 
propriul stat membru.
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Or. en

Amendamentul 352
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Doar în acele cazuri în care este necesar 
pentru prevenirea unei amenințări grave și 
imediate la adresa securității publice, 
autoritățile competente ale unui stat 
membru pot solicita direct unității de 
informații despre pasageri a oricărui alt stat 
membru să îi comunice datele PNR care 
sunt păstrate în bazele de date ale acesteia 
în conformitate cu articolul 9 alineatele (1) 
și (2). Aceste solicitări trebuie să aibă 
legătură cu o cercetare sau urmărire penală 
specifică având ca obiect infracțiuni de 
terorism sau infracțiuni grave și trebuie să 
fie motivate. Unitățile de informații despre 
pasageri răspund cu prioritate acestor 
solicitări. În toate celelalte cazuri, 
autoritățile competente își transmit 
solicitările prin unitățile de informații 
despre pasageri din propriul stat membru.

(4) Doar în acele cazuri în care este necesar 
pentru prevenirea unei amenințări grave și 
imediate la adresa securității publice, 
autoritățile competente ale unui stat 
membru pot solicita direct unității de 
informații despre pasageri a oricărui alt stat 
membru să îi comunice datele PNR care 
sunt păstrate în bazele de date ale acesteia 
în conformitate cu articolul 9 alineatele (1) 
și (2). Aceste solicitări trebuie să aibă 
legătură cu o cercetare sau urmărire penală 
specifică având ca obiect infracțiuni de 
terorism sau infracțiuni grave 
transnaționale și trebuie să fie motivate. 
Unitățile de informații despre pasageri 
răspund cu prioritate acestor solicitări. În 
toate celelalte cazuri, autoritățile 
competente își transmit solicitările prin 
unitățile de informații despre pasageri din 
propriul stat membru.

Or. en

Amendamentul 353
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Cu titlu excepțional, în cazul în care 
accesul anticipat la datele PNR este 
necesar pentru a răspunde unei 
amenințări specifice și reale având 

eliminat
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legătură cu infracțiuni teroriste sau cu 
infracțiuni grave, unitatea de informații 
despre pasageri a unui stat membru are 
dreptul de a solicita în orice moment 
unității de informații despre pasageri a 
unui alt stat membru să îi comunice 
datele PNR ale zborurilor având ca 
destinație teritoriul său sau plecând de pe 
acesta.

Or. de

Amendamentul 354
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Cu titlu excepțional, în cazul în care 
accesul anticipat la datele PNR este 
necesar pentru a răspunde unei amenințări 
specifice și reale având legătură cu 
infracțiuni teroriste sau cu infracțiuni 
grave, unitatea de informații despre 
pasageri a unui stat membru are dreptul de 
a solicita în orice moment unității de 
informații despre pasageri a unui alt stat 
membru să îi comunice datele PNR ale 
zborurilor având ca destinație teritoriul său 
sau plecând de pe acesta.

(5) Cu titlu excepțional, în cazul în care 
accesul anticipat la datele PNR este 
necesar pentru a răspunde unei amenințări 
specifice, reale și iminente având legătură 
cu infracțiuni teroriste sau cu infracțiuni 
grave, unitatea de informații despre 
pasageri a unui stat membru are dreptul de 
a solicita în orice moment unității de 
informații despre pasageri a unui alt stat 
membru să îi comunice datele PNR ale 
zborurilor având ca destinație teritoriul său 
sau plecând de pe acesta.

Or. en

Amendamentul 355
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Cu titlu excepțional, în cazul în care (5) Cu titlu excepțional, în cazul în care 
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accesul anticipat la datele PNR este 
necesar pentru a răspunde unei amenințări 
specifice și reale având legătură cu 
infracțiuni teroriste sau cu infracțiuni 
grave, unitatea de informații despre 
pasageri a unui stat membru are dreptul de 
a solicita în orice moment unității de 
informații despre pasageri a unui alt stat 
membru să îi comunice datele PNR ale 
zborurilor având ca destinație teritoriul său 
sau plecând de pe acesta.

accesul anticipat la datele PNR este 
necesar pentru a răspunde unei amenințări 
specifice și reale având legătură cu 
infracțiuni teroriste, unitatea de informații 
despre pasageri a unui stat membru are 
dreptul de a solicita în orice moment 
unității de informații despre pasageri a unui 
alt stat membru să îi comunice datele PNR 
ale zborurilor având ca destinație teritoriul 
său sau plecând de pe acesta.

Or. en

Amendamentul 356
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Cu titlu excepțional, în cazul în care 
accesul anticipat la datele PNR este 
necesar pentru a răspunde unei amenințări 
specifice și reale având legătură cu 
infracțiuni teroriste sau cu infracțiuni 
grave, unitatea de informații despre 
pasageri a unui stat membru are dreptul de 
a solicita în orice moment unității de 
informații despre pasageri a unui alt stat 
membru să îi comunice datele PNR ale 
zborurilor având ca destinație teritoriul său 
sau plecând de pe acesta.

(5) Cu titlu excepțional, în cazul în care 
accesul anticipat la datele PNR este 
necesar pentru a răspunde unei amenințări 
specifice și reale având legătură cu 
infracțiuni teroriste sau cu infracțiuni grave 
transnaționale, unitatea de informații 
despre pasageri a unui stat membru are 
dreptul de a solicita în orice moment 
unității de informații despre pasageri a unui 
alt stat membru să îi comunice datele PNR 
ale zborurilor având ca destinație teritoriul 
său sau plecând de pe acesta. Aceste 
solicitări se limitează în mod strict la 
datele necesare într-un caz specific pentru 
prevenirea, depistarea, cercetarea sau 
urmărirea penală a unei infracțiuni de 
terorism sau a unei infracțiuni grave 
transnaționale și se justifică în scris.

Or. en
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Amendamentul 357
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Cu titlu excepțional, în cazul în care 
accesul anticipat la datele PNR este 
necesar pentru a răspunde unei amenințări 
specifice și reale având legătură cu 
infracțiuni teroriste sau cu infracțiuni 
grave, unitatea de informații despre 
pasageri a unui stat membru are dreptul de 
a solicita în orice moment unității de 
informații despre pasageri a unui alt stat 
membru să îi comunice datele PNR ale 
zborurilor având ca destinație teritoriul său 
sau plecând de pe acesta.

(5) Cu titlu excepțional, în cazul în care 
accesul anticipat la datele PNR este 
necesar pentru a răspunde unei amenințări 
specifice și reale având legătură cu 
infracțiuni teroriste sau cu infracțiuni grave 
transnaționale, unitatea de informații 
despre pasageri a unui stat membru are 
dreptul de a solicita în orice moment 
unității de informații despre pasageri a unui 
alt stat membru să îi comunice datele PNR 
ale zborurilor având ca destinație teritoriul 
său sau plecând de pe acesta. Aceste 
solicitări se limitează în mod strict la 
datele necesare într-un caz specific pentru 
prevenirea, depistarea, cercetarea sau 
urmărirea penală a unei infracțiuni de 
terorism sau a unei infracțiuni grave 
transnaționale și se justifică în scris.

Or. en

Amendamentul 358
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Schimbul de informații în temeiul 
acestui articol poate avea loc prin 
intermediul tuturor canalelor de cooperare 
internațională care există între autoritățile 
de aplicare a legii. Limba folosită în 
solicitare și în schimbul de informații este 
cea prevăzută pentru utilizarea canalului 
respectiv. Atunci când efectuează notificări 
conform articolului 3 alineatul (3), statele 

(6) Schimbul de informații în temeiul 
acestui articol poate avea loc prin 
intermediul tuturor canalelor de cooperare 
internațională care există între autoritățile 
de aplicare a legii. Limba folosită în 
solicitare și în schimbul de informații este 
cea prevăzută pentru utilizarea canalului 
respectiv. Atunci când efectuează notificări 
conform articolului 3 alineatul (3), statele 
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membre comunică și Comisiei 
coordonatele punctelor de contact cărora le 
pot fi adresate solicitări în caz de urgență. 
Comisia comunică statelor membre
notificările primite.

membre comunică și Comisiei 
coordonatele punctelor de contact cărora le 
pot fi adresate solicitări în caz de urgență. 
Comisia comunică unității de informații 
despre pasageri notificările primite.

Or. de

Amendamentul 359
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Schimbul de informații în temeiul 
acestui articol poate avea loc prin 
intermediul tuturor canalelor de cooperare 
internațională care există între autoritățile 
de aplicare a legii. Limba folosită în 
solicitare și în schimbul de informații este 
cea prevăzută pentru utilizarea canalului 
respectiv. Atunci când efectuează notificări 
conform articolului 3 alineatul (3), statele 
membre comunică și Comisiei 
coordonatele punctelor de contact cărora le 
pot fi adresate solicitări în caz de urgență. 
Comisia comunică statelor membre 
notificările primite.

(6) Schimbul de informații în temeiul 
acestui articol poate avea loc prin 
intermediul tuturor canalelor de cooperare 
europeană și internațională care există 
între autoritățile de aplicare a legii, în 
special Europol și unitățile naționale în 
conformitate cu articolul 8 din Decizia 
2009/371/JAI a Consiliului din 
6 aprilie 2009. Limba folosită în solicitare 
și în schimbul de informații este cea 
prevăzută pentru utilizarea canalului 
respectiv. Atunci când efectuează notificări 
conform articolului 3 alineatul (3), statele 
membre comunică și Comisiei 
coordonatele punctelor de contact cărora le 
pot fi adresate solicitări în caz de urgență. 
Comisia comunică statelor membre 
notificările primite.

Or. en

Amendamentul 360
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Schimbul de informații în temeiul 
acestui articol poate avea loc prin 
intermediul tuturor canalelor de cooperare 
internațională care există între autoritățile 
de aplicare a legii. Limba folosită în 
solicitare și în schimbul de informații este 
cea prevăzută pentru utilizarea canalului 
respectiv. Atunci când efectuează notificări 
conform articolului 3 alineatul (3), statele 
membre comunică și Comisiei 
coordonatele punctelor de contact cărora le 
pot fi adresate solicitări în caz de urgență. 
Comisia comunică statelor membre 
notificările primite.

(6) Schimbul de informații în temeiul 
acestui articol poate avea loc prin 
intermediul tuturor canalelor de cooperare 
europeană și internațională care există 
între autoritățile de aplicare a legii, în 
special Europol și unitățile naționale în 
conformitate cu articolul 8 din Decizia 
2009/371/JAI a Consiliului din 
6 aprilie 2009. Limba folosită în solicitare 
și în schimbul de informații este cea 
prevăzută pentru utilizarea canalului 
respectiv. Atunci când efectuează notificări 
conform articolului 3 alineatul (3), statele 
membre comunică și Comisiei 
coordonatele punctelor de contact cărora le 
pot fi adresate solicitări în caz de urgență. 
Comisia comunică statelor membre 
notificările primite.

Or. en

Amendamentul 361
Alexander Alvaro

Propunere de directivă
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8 eliminat
Transferul datelor către țări terțe
Un stat membru poate transfera unei țări 
terțe date PNR și rezultatele prelucrării 
datelor PNR doar de la caz la caz și dacă:
(a) sunt îndeplinite condițiile prevăzute la 
articolul 13 din Decizia-cadru 
2008/977/JAI a Consiliului;
(b) transferul este necesar în scopul 
acestei directive, menționat la articolul 1 
alineatul (2); și
(c) țara terță este de acord să transfere 
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datele unei alte țări terțe doar în cazul în 
care acest lucru este necesar în scopul 
prezentei directive, specificat la articolul 1 
alineatul (2), și doar cu autorizarea 
expresă a statului membru.

Or. en

Amendamentul 362
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un stat membru poate transfera unei țări 
terțe date PNR și rezultatele prelucrării 
datelor PNR doar de la caz la caz și dacă:

Unitatea de informații despre pasageri și
un stat membru pot transfera unei țări terțe 
date PNR și rezultatele prelucrării datelor 
PNR doar de la caz la caz și dacă:

Or. de

Amendamentul 363
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un stat membru poate transfera unei țări 
terțe date PNR și rezultatele prelucrării 
datelor PNR doar de la caz la caz și dacă:

Un stat membru poate transfera unei țări 
terțe date PNR și rezultatele prelucrării 
datelor PNR doar pe baza unui acord 
internațional între Uniune și țara terță 
respectivă, de la caz la caz și dacă:

Or. en

Amendamentul 364
Martin Ehrenhauser
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Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un stat membru poate transfera unei țări 
terțe date PNR și rezultatele prelucrării 
datelor PNR doar de la caz la caz și dacă:

Un stat membru poate transfera unei țări 
terțe date PNR și rezultatele prelucrării 
datelor PNR doar de la caz la caz și numai 
atunci când acest lucru este autorizat în 
mod expres printr-un acord internațional 
cu caracter obligatoriu între Uniune și 
țara terță respectivă și dacă:

Or. en

Amendamentul 365
Ágnes Hankiss

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un stat membru poate transfera unei țări 
terțe date PNR și rezultatele prelucrării 
datelor PNR doar de la caz la caz și dacă:

Un stat membru poate transfera unei țări 
terțe date PNR și rezultatele prelucrării 
datelor PNR doar de la caz la caz, sub 
rezerva unor garanții și dacă:

Or. hu

Amendamentul 366
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sunt îndeplinite condițiile prevăzute la 
articolul 13 din Decizia-cadru 
2008/977/JAI a Consiliului;

(a) sunt îndeplinite condițiile prevăzute în 
Directiva din xx/xx/201x a Parlamentului 
European și a Consiliului privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
de către autoritățile competente în scopul 
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prevenirii, cercetării, depistării sau 
urmăririi penale a infracțiunilor sau al 
executării sancțiunilor penale, precum și 
libera circulație a acestor date, în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, în Convenția nr. 108 privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea automată a datelor 
cu caracter personal și în Convenția 
europeană pentru protecția drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale;

Or. en

Justificare

Directiva privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, cercetării, depistării 
sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării sancțiunilor penale, precum și libera 
circulație a acestor date ar trebui să fie adoptată înaintea unei Directive UE  privind PNR.

Amendamentul 367
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) transferul este necesar în scopul acestei 
directive, menționat la articolul 1 
alineatul (2); și

(b) transferul este necesar și proporțional
în scopul prevenirii, cercetării, depistării, 
urmăririi penale a infracțiunilor de 
terorism și a infracțiunilor grave 
transnaționale; și

Or. en

Amendamentul 368
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1 – litera ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) transferul face obiectul unei 
autorizări judiciare prealabile.

Or. en

Amendamentul 369
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) țara terță este de acord să transfere 
datele unei alte țări terțe doar în cazul în 
care acest lucru este necesar în scopul 
prezentei directive, specificat la articolul 1 
alineatul (2), și doar cu autorizarea 
expresă a statului membru.

eliminat

Or. en

Amendamentul 370
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) țara terță este de acord să transfere 
datele unei alte țări terțe doar în cazul în 
care acest lucru este necesar în scopul 
prezentei directive, specificat la articolul 1 
alineatul (2), și doar cu autorizarea 
expresă a statului membru.

(c) țara terță care primește datele PNR se 
obligă să nu transfere datele primite unei 
alte țări terțe.

Or. de
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Justificare

Cerința de acordare unei țări terțe a posibilității de a transfera date unui alte țări terțe nu 
este evidentă. Țara terță are deschisă posibilitatea de a se adresa, dacă este necesar, unității 
de informații despre pasageri.

Amendamentul 371
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) țara terță este de acord să transfere
datele unei alte țări terțe doar în cazul în 
care acest lucru este necesar în scopul 
prezentei directive, specificat la articolul 1 
alineatul (2), și doar cu autorizarea 
expresă a statului membru.

(c) țara terță garantează că va utiliza
datele doar în cazul în care acest lucru este 
necesar în scopul prezentei directive, 
specificat la articolul 1 alineatul (2). Se 
interzice țării terțe respective să transfere 
datele unei alte țări terțe.

Or. en

Amendamentul 372
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) țara terță este de acord să transfere 
datele unei alte țări terțe doar în cazul în 
care acest lucru este necesar în scopul 
prezentei directive, specificat la articolul 1 
alineatul (2), și doar cu autorizarea 
expresă a statului membru.

(c) țara terță garantează că va utiliza
datele doar în cazul în care acest lucru este 
necesar în scopul prezentei directive, 
specificat la articolul 1 alineatul (2) și
șterge datele de îndată ce păstrarea lor nu 
mai este strict necesară. Se interzice țării 
terțe respective să transfere datele unei 
alte țări terțe.

Or. en
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Amendamentul 373
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) țara terță este de acord să transfere 
datele unei alte țări terțe doar în cazul în 
care acest lucru este necesar în scopul 
prezentei directive, specificat la articolul 1 
alineatul (2), și doar cu autorizarea 
expresă a statului membru.

(c) țara terță este de acord să nu transfere 
datele unei alte țări terțe.

Or. en

Amendamentul 374
Ágnes Hankiss

Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) țara terță este de acord să transfere 
datele unei alte țări terțe doar în cazul în 
care acest lucru este necesar în scopul 
prezentei directive, specificat la articolul 1 
alineatul (2), și doar cu autorizarea expresă 
a statului membru.

(c) țara terță este de acord să transfere 
datele unei alte țări terțe doar în cazul în 
care acest lucru este necesar în scopul 
prezentei directive, specificat la articolul 1 
alineatul (2), și doar cu autorizarea expresă 
a statului membru, sub rezerva respectării 
simultane a condițiilor prevăzute la 
articolul 13 din Decizia-cadru 
2008/977/JAI a Consiliului în ceea ce 
privește cealaltă țară terță.

Or. hu

Amendamentul 375
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1 – litera ca (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) țara terță asigură cetățenilor Uniunii, 
fără întârzieri sau costuri excesive, 
aceleași drepturi de acces, rectificare, 
ștergere și despăgubire în ceea ce privește 
datele PNR ca în Uniune.

Or. en

Amendamentul 376
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) țara terță asigură cetățenilor Uniunii, 
fără întârzieri sau costuri excesive, 
același nivel de protecție a datelor cu 
caracter personal și aceleași drepturi de 
acces, rectificare, ștergere și despăgubire 
în ceea ce privește datele PNR ca în 
Uniune.

Or. en

Amendamentul 377
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) țara terță asigură un nivel adecvat și 
comparabil de protecție a datelor PNR.

Or. en
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Amendamentul 378
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 8 – paragraful 1 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) sunt îndeplinite, mutatis mutandis, 
toate condițiile stabilite la articolul 7.

Or. en

Amendamentul 379
Alexander Alvaro

Propunere de directivă
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9 eliminat
Perioada de păstrare a datelor

(1) Statele membre se asigură că datele 
PNR furnizate de transportatorii aerieni
unității de informații despre pasageri sunt 
păstrate într-o bază de date la unitatea de 
informații despre pasageri pentru o 
perioadă de 30 de zile după transferul lor 
către unitatea de informații despre 
pasageri a primului stat membru pe 
teritoriul căruia sosește sau de pe 
teritoriul căruia pleacă zborul 
internațional.
(2) La expirarea perioadei de 30 de zile de 
la transferul datelor PNR către unitatea 
de informații despre pasageri menționată 
la alineatul (1), datele sunt păstrate la 
unitatea pentru informații despre pasageri 
pentru o perioadă suplimentară de cinci 
ani. În cursul acestei perioade, tuturor 
elementelor de date care ar putea servi la 
identificarea pasagerului la care se referă 
datele li se va da un caracter anonim. 
Aceste date PNR cărora li s-a dat un 
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caracter anonim nu sunt accesibile decât 
unui număr limitat de membri ai 
personalului unității de informații despre 
pasageri, autorizați în mod special să 
efectueze analize ale datelor PNR și să 
elaboreze criterii de evaluare conform 
articolului 4 alineatul (2) litera (d). 
Accesul la integralitatea datelor PNR este 
autorizat doar de către șeful unității de 
informații despre pasageri în scopul 
articolului 4 alineatul (2) litera (c) și doar 
în cazul în care se poate considera în mod 
rezonabil că accesul este necesar pentru 
desfășurarea unei anchete sau pentru a 
răspunde unui risc sau unei amenințări 
specifice și reale sau unei cercetări sau 
urmăriri penale specifice.
În scopul prezentei directive, elementele 
de date care ar putea servi la identificarea 
pasagerului la care se referă datele PNR 
și care ar trebui filtrate și ar trebui să li se 
dea un caracter anonim sunt:
– numele, inclusiv numele altor pasageri 
menționați în PNR precum și numărul 
pasagerilor care călătoresc împreună și 
care figurează în PNR;
– adresa și informațiile de contact;
– mențiuni cu caracter general, în măsura 
în care acestea conțin informații care ar 
putea servi la identificarea pasagerului la 
care se referă datele PNR; și
– orice informații prealabile despre 
pasageri colectate.
(3) Statele membre asigură ștergerea 
datelor PNR după expirarea perioadei 
menționate la alineatul (2). Această 
obligație nu aduce atingere cazurilor în 
care date PNR specifice au fost 
transferate unei autorități competente și 
sunt utilizate în contextul unor cercetări 
sau urmăriri penale specifice; în aceste 
cazuri, păstrarea acestor date de către 
autoritatea competentă este reglementată 
prin legislația națională a statului 
membru.
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(4) Rezultatul confruntărilor menționate 
la articolul 4 alineatul (2) litera (a) este 
păstrat de unitatea de informații despre 
pasageri numai pentru perioada necesară 
pentru informarea autorităților 
competente cu privire la un rezultat 
pozitiv. În cazul în care rezultatul unei 
operațiuni de comparare automatizată s-a 
dovedit, după o reexaminare individuală 
neautomatizată, a fi negativ, acesta va fi, 
totuși, stocat, pentru o perioadă de 
maximum trei ani, pentru a se evita 
viitoare răspunsuri pozitive „false”, 
numai dacă datele de bază nu au fost deja 
șterse conform alineatului (3) la expirarea 
celor cinci ani, înregistrarea urmând să 
fie păstrată până la ștergerea datelor de 
bază.

Or. en

Amendamentul 380
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că datele 
PNR furnizate de transportatorii aerieni 
unității de informații despre pasageri sunt 
păstrate într-o bază de date la unitatea de 
informații despre pasageri pentru o 
perioadă de 30 de zile după transferul lor 
către unitatea de informații despre 
pasageri a primului stat membru pe 
teritoriul căruia sosește sau de pe 
teritoriul căruia pleacă zborul 
internațional.

(1) Unitatea de informații despre pasageri
se asigură că datele PNR furnizate de 
transportatorii aerieni unității de informații 
despre pasageri sunt păstrate în propria
bază de date pentru o perioadă de 30 de 
zile după transferul lor.

Or. de



AM\897635RO.doc 113/175 PE486.159v01-00

RO

Amendamentul 381
Véronique Mathieu

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că datele 
PNR furnizate de transportatorii aerieni 
unității de informații despre pasageri sunt 
păstrate într-o bază de date la unitatea de 
informații despre pasageri pentru o 
perioadă de 30 de zile după transferul lor 
către unitatea de informații despre pasageri 
a primului stat membru pe teritoriul căruia 
sosește sau de pe teritoriul căruia pleacă 
zborul internațional.

(1) Statele membre se asigură că datele 
PNR furnizate de transportatorii aerieni 
unității de informații despre pasageri sunt 
păstrate într-o bază de date la unitatea de 
informații despre pasageri pentru o 
perioadă de un an după transferul lor către 
unitatea de informații despre pasageri a 
primului stat membru pe teritoriul căruia 
sosește sau de pe teritoriul căruia pleacă 
zborul în interiorul sau în afara Uniunii.

Or. fr

Justificare

O perioadă prea scurtă de păstrare a datelor ar da naștere unor dificultăți operaționale 
considerabile, îndeosebi în caz de urgență atunci când nu este suficient timp pentru urmarea 
procedurii de scoatere a datelor de sub politica de confidențialitate. În plus, în acest caz, 
anchetatorii nu ar putea avea acces la datele respective în momentele-cheie ale anchetei. În 
momentul inițierii anchetei, aceștia nu dispun neapărat de toate elementele de care au nevoie 
pentru a putea confirma necesitatea datelor.

Amendamentul 382
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că datele 
PNR furnizate de transportatorii aerieni 
unității de informații despre pasageri sunt 
păstrate într-o bază de date la unitatea de 
informații despre pasageri pentru o 
perioadă de 30 de zile după transferul lor 
către unitatea de informații despre pasageri 
a primului stat membru pe teritoriul căruia 

(1) Statele membre se asigură că datele 
PNR furnizate de transportatorii aerieni 
unității de informații despre pasageri sunt 
păstrate într-o bază de date la unitatea de 
informații despre pasageri pentru o 
perioadă de 3 zile după transferul lor către 
unitatea de informații despre pasageri a 
primului stat membru pe teritoriul căruia 



PE486.159v01-00 114/175 AM\897635RO.doc

RO

sosește sau de pe teritoriul căruia pleacă 
zborul internațional.

sosește sau de pe teritoriul căruia pleacă 
zborul internațional.

Or. en

Amendamentul 383
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

La expirarea perioadei de 30 de zile de la 
transferul datelor PNR către unitatea de 
informații despre pasageri menționată la 
alineatul (1), datele sunt păstrate la 
unitatea pentru informații despre pasageri 
pentru o perioadă suplimentară de cinci 
ani. În cursul acestei perioade, tuturor 
elementelor de date care ar putea servi la 
identificarea pasagerului la care se referă 
datele li se va da un caracter anonim. 
Aceste date PNR cărora li s-a dat un 
caracter anonim nu sunt accesibile decât 
unui număr limitat de membri ai 
personalului unității de informații despre 
pasageri, autorizați în mod special să 
efectueze analize ale datelor PNR și să 
elaboreze criterii de evaluare conform 
articolului 4 alineatul (2) litera (d). 
Accesul la integralitatea datelor PNR este 
autorizat doar de către șeful unității de 
informații despre pasageri în scopul 
articolului 4 alineatul (2) litera (c) și doar 
în cazul în care se poate considera în mod 
rezonabil că accesul este necesar pentru 
desfășurarea unei anchete sau pentru a 
răspunde unui risc sau unei amenințări 
specifice și reale sau unei cercetări sau 
urmăriri penale specifice.

eliminat

Or. en
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Justificare

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.

Amendamentul 384
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

La expirarea perioadei de 30 de zile de la 
transferul datelor PNR către unitatea de 
informații despre pasageri menționată la 
alineatul (1), datele sunt păstrate la 
unitatea pentru informații despre pasageri 
pentru o perioadă suplimentară de cinci 
ani. În cursul acestei perioade, tuturor 
elementelor de date care ar putea servi la 
identificarea pasagerului la care se referă 
datele li se va da un caracter anonim. 
Aceste date PNR cărora li s-a dat un 
caracter anonim nu sunt accesibile decât 
unui număr limitat de membri ai 
personalului unității de informații despre 
pasageri, autorizați în mod special să 
efectueze analize ale datelor PNR și să 
elaboreze criterii de evaluare conform 
articolului 4 alineatul (2) litera (d). 
Accesul la integralitatea datelor PNR este 
autorizat doar de către șeful unității de 
informații despre pasageri în scopul 
articolului 4 alineatul (2) litera (c) și doar 
în cazul în care se poate considera în mod 
rezonabil că accesul este necesar pentru 
desfășurarea unei anchete sau pentru a 
răspunde unui risc sau unei amenințări 
specifice și reale sau unei cercetări sau 

eliminat
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urmăriri penale specifice.

Or. en

Amendamentul 385
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

La expirarea perioadei de 30 de zile de la 
transferul datelor PNR către unitatea de 
informații despre pasageri menționată la 
alineatul (1), datele sunt păstrate la unitatea 
pentru informații despre pasageri pentru o 
perioadă suplimentară de cinci ani. În 
cursul acestei perioade, tuturor elementelor 
de date care ar putea servi la identificarea 
pasagerului la care se referă datele li se va 
da un caracter anonim. Aceste date PNR 
cărora li s-a dat un caracter anonim nu sunt 
accesibile decât unui număr limitat de 
membri ai personalului unității de 
informații despre pasageri, autorizați în 
mod special să efectueze analize ale datelor 
PNR și să elaboreze criterii de evaluare 
conform articolului 4 alineatul (2) litera 
(d). Accesul la integralitatea datelor PNR 
este autorizat doar de către șeful unității de 
informații despre pasageri în scopul 
articolului 4 alineatul (2) litera (c) și doar 
în cazul în care se poate considera în mod 
rezonabil că accesul este necesar pentru 
desfășurarea unei anchete sau pentru a 
răspunde unui risc sau unei amenințări 
specifice și reale sau unei cercetări sau 
urmăriri penale specifice.

La expirarea perioadei de 30 de zile de la 
transferul datelor PNR către unitatea de 
informații despre pasageri menționată la 
alineatul (1), datele sunt păstrate la unitatea 
pentru informații despre pasageri pentru o 
perioadă suplimentară de trei luni după 
care vor fi șterse definitiv. În cursul acestei 
perioade, tuturor elementelor de date care 
ar putea servi la identificarea pasagerului la 
care se referă datele li se va da un caracter 
anonim. Aceste date PNR cărora li s-a dat 
un caracter depersonalizat nu sunt 
accesibile decât unui număr limitat de 
membri ai personalului de la nivelul 
conducerii unității de informații despre 
pasageri, autorizați în mod special să 
efectueze analize ale datelor PNR. Accesul 
la integralitatea datelor PNR este autorizat 
doar de către șeful unității de informații 
despre pasageri în scopul articolului 4 
alineatul (2) litera (c) și doar în cazul în 
care accesul este necesar pentru 
desfășurarea unei anchete sau pentru a 
răspunde unei amenințări specifice, reale și 
iminente sau în cazul unei cercetări sau 
urmăriri penale specifice.

Or. en

Amendamentul 386
Birgit Sippel, Carmen Romero López
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Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

La expirarea perioadei de 30 de zile de la 
transferul datelor PNR către unitatea de 
informații despre pasageri menționată la 
alineatul (1), datele sunt păstrate la unitatea 
pentru informații despre pasageri pentru o 
perioadă suplimentară de cinci ani. În 
cursul acestei perioade, tuturor elementelor 
de date care ar putea servi la identificarea 
pasagerului la care se referă datele li se va 
da un caracter anonim. Aceste date PNR 
cărora li s-a dat un caracter anonim nu sunt 
accesibile decât unui număr limitat de 
membri ai personalului unității de 
informații despre pasageri, autorizați în 
mod special să efectueze analize ale datelor 
PNR și să elaboreze criterii de evaluare 
conform articolului 4 alineatul (2) litera 
(d). Accesul la integralitatea datelor PNR 
este autorizat doar de către șeful unității de 
informații despre pasageri în scopul 
articolului 4 alineatul (2) litera (c) și doar 
în cazul în care se poate considera în mod 
rezonabil că accesul este necesar pentru 
desfășurarea unei anchete sau pentru a 
răspunde unui risc sau unei amenințări 
specifice și reale sau unei cercetări sau 
urmăriri penale specifice.

La expirarea perioadei de 30 de zile de la 
transferul datelor PNR către unitatea de 
informații despre pasageri menționată la 
alineatul (1), datele sunt păstrate la unitatea 
pentru informații despre pasageri pentru o 
perioadă suplimentară de trei ani. În cursul 
acestei perioade, tuturor elementelor de 
date care ar putea servi la identificarea 
pasagerului la care se referă datele li se va 
da un caracter anonim. Aceste date PNR 
cărora li s-a dat un caracter anonim nu sunt 
accesibile decât unui număr limitat de 
membri ai personalului unității de 
informații despre pasageri, autorizați în 
mod special să efectueze analize ale datelor 
PNR și să elaboreze criterii de evaluare 
conform articolului 4 alineatul (2) litera 
(d). Accesul la integralitatea datelor PNR 
este autorizat doar de către șeful unității de 
informații despre pasageri în scopul 
articolului 4 alineatul (2) litera (c) și doar 
în cazul în care se poate considera în mod 
rezonabil că accesul este necesar pentru 
desfășurarea unei anchete sau pentru a 
răspunde unui risc sau unei amenințări 
specifice și reale sau unei cercetări sau 
urmăriri penale specifice.

Or. en

Amendamentul 387
Véronique Mathieu

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 –paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

La expirarea perioadei de 30 de zile de la 
transferul datelor PNR către unitatea de 

La expirarea perioadei de un an de la 
transferul datelor PNR către unitatea de 
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informații despre pasageri menționată la 
alineatul (1), datele sunt păstrate la unitatea 
pentru informații despre pasageri pentru o 
perioadă suplimentară de cinci ani. În 
cursul acestei perioade, tuturor elementelor 
de date care ar putea servi la identificarea 
pasagerului la care se referă datele li se va 
da un caracter anonim. Aceste date PNR 
cărora li s-a dat un caracter anonim nu sunt 
accesibile decât unui număr limitat de 
membri ai personalului unității de 
informații despre pasageri, autorizați în 
mod special să efectueze analize ale datelor 
PNR și să elaboreze criterii de evaluare 
conform articolului 4 alineatul (2) litera 
(d). Accesul la integralitatea datelor PNR 
este autorizat doar de către șeful unității de 
informații despre pasageri în scopul 
articolului 4 alineatul (2) litera (c) și doar 
în cazul în care se poate considera în mod 
rezonabil că accesul este necesar pentru 
desfășurarea unei anchete sau pentru a 
răspunde unui risc sau unei amenințări 
specifice și reale sau unei cercetări sau 
urmăriri penale specifice.

informații despre pasageri menționată la 
alineatul (1), datele sunt păstrate la unitatea 
pentru informații despre pasageri pentru o 
perioadă suplimentară de cinci ani. În 
cursul acestei perioade, tuturor elementelor 
de date care ar putea servi la identificarea 
pasagerului la care se referă datele li se va 
da un caracter anonim. Aceste date PNR 
cărora li s-a dat un caracter anonim nu sunt 
accesibile decât unui număr limitat de 
membri ai personalului unității de 
informații despre pasageri, autorizați în 
mod special să efectueze analize ale datelor 
PNR și să elaboreze criterii de evaluare 
conform articolului 4 alineatul (2) litera 
(d). Accesul la integralitatea datelor PNR 
este autorizat doar de către un număr 
limitat de responsabili, desemnați 
individual și autorizați în mod special, din 
cadrul unității de informații despre 
pasageri în scopul articolului 4 alineatul (2) 
litera (c) și doar în cazul în care se poate 
considera în mod rezonabil că accesul este 
necesar pentru desfășurarea unei anchete 
sau pentru a răspunde unui risc sau unei 
amenințări specifice și reale sau unei 
cercetări sau urmăriri penale specifice.

Or. fr

Justificare

Pentru evitarea confuziilor, este necesar să se precizeze din nou faptul că anonimizarea se 
referă la acordarea unui caracter anonim datelor. În plus, în vederea asigurării unei 
funcționări continue a unităților de informații despre pasageri (7 zile din 7, 24 de ore din 24), 
este necesar ca autorizația de acces la integralitatea datelor PNR cu caracter anonim să se 
acorde și altor câteva persoane, având în vedere faptul că șeful unității poate fi uneori 
indisponibil (pe motiv de boală, concediu etc.).

Amendamentul 388
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1



AM\897635RO.doc 119/175 PE486.159v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

La expirarea perioadei de 30 de zile de la 
transferul datelor PNR către unitatea de 
informații despre pasageri menționată la 
alineatul (1), datele sunt păstrate la unitatea 
pentru informații despre pasageri pentru o 
perioadă suplimentară de cinci ani. În 
cursul acestei perioade, tuturor elementelor 
de date care ar putea servi la identificarea 
pasagerului la care se referă datele li se va 
da un caracter anonim. Aceste date PNR 
cărora li s-a dat un caracter anonim nu sunt 
accesibile decât unui număr limitat de 
membri ai personalului unității de 
informații despre pasageri, autorizați în 
mod special să efectueze analize ale datelor 
PNR și să elaboreze criterii de evaluare 
conform articolului 4 alineatul (2) litera 
(d). Accesul la integralitatea datelor PNR 
este autorizat doar de către șeful unității de 
informații despre pasageri în scopul 
articolului 4 alineatul (2) litera (c) și doar 
în cazul în care se poate considera în mod 
rezonabil că accesul este necesar pentru 
desfășurarea unei anchete sau pentru a 
răspunde unui risc sau unei amenințări 
specifice și reale sau unei cercetări sau 
urmăriri penale specifice.

La expirarea perioadei de trei zile de la 
transferul datelor PNR către unitatea de 
informații despre pasageri menționată la 
alineatul (1), datele sunt păstrate la unitatea 
pentru informații despre pasageri doar în 
cazul în care se poate considera în mod 
rezonabil că sunt necesare pentru 
desfășurarea unei anchete și pentru a 
răspunde unui risc sau unei amenințări 
specifice și reale sau unei cercetări sau 
urmăriri penale specifice. În cursul acestei 
perioade, care nu trebuie să depășească 
timpul necesar desfășurării anchetei 
respective, tuturor elementelor de date care 
ar putea servi la identificarea pasagerului la 
care se referă datele li se va da un caracter 
anonim. Aceste date PNR cărora li s-a dat 
un caracter anonim nu sunt accesibile decât 
unui număr limitat de membri ai 
personalului unității de informații despre 
pasageri, autorizați în mod special să 
efectueze analize ale datelor PNR. Accesul 
la integralitatea datelor PNR este autorizat 
doar de către șeful unității de informații 
despre pasageri în scopul articolului 4 
alineatul (2) litera (c).

Or. en

Justificare

Ar trebui să fie evitată păstrarea generală a datelor.

Amendamentul 389
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 2 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– adresa și informațiile de contact; – informațiile de contact și adresa, inclusiv 
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adresa de facturare;

Or. ro

Amendamentul 390
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 2 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– adresa și informațiile de contact; – adresa și informațiile de contact, inclusiv 
adresa de facturare;

Or. en

Amendamentul 391
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 2 – liniuța 2a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– informațiile din profilul „client fidel” 
(„frequent flyer”);

Or. en

Amendamentul 392
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 2 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– mențiuni cu caracter general, în măsura 
în care acestea conțin informații care ar 
putea servi la identificarea pasagerului la 
care se referă datele PNR; și

eliminat



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

RO

Or. en

Amendamentul 393
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 2 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– mențiuni cu caracter general, în măsura 
în care acestea conțin informații care ar 
putea servi la identificarea pasagerului la 
care se referă datele PNR; și

– profilul „frequent flyer” și mențiunile
cu caracter general, în măsura în care 
acestea conțin informații care ar putea servi 
la identificarea pasagerului la care se referă 
datele PNR; și

Or. ro

Amendamentul 394
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre asigură ștergerea 
datelor PNR după expirarea perioadei 
menționate la alineatul (2). Această 
obligație nu aduce atingere cazurilor în 
care date PNR specifice au fost transferate 
unei autorități competente și sunt utilizate 
în contextul unor cercetări sau urmăriri 
penale specifice; în aceste cazuri, păstrarea 
acestor date de către autoritatea competentă 
este reglementată prin legislația națională a 
statului membru.

(3) Statele membre asigură ștergerea 
datelor PNR după expirarea perioadei 
menționate la alineatul (1). Această 
obligație nu aduce atingere cazurilor în 
care date PNR specifice au fost transferate 
unei autorități competente și sunt utilizate 
în contextul unor cercetări sau al unor 
acțiuni de urmărire penală care vizează o 
persoană specifică sau un anumit grup de 
persoane; în aceste cazuri, păstrarea 
acestor date de către autoritatea competentă 
este reglementată prin legislația națională a 
statului membru.

Or. en
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Amendamentul 395
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre asigură ștergerea 
datelor PNR după expirarea perioadei 
menționate la alineatul (2). Această 
obligație nu aduce atingere cazurilor în 
care date PNR specifice au fost transferate 
unei autorități competente și sunt utilizate 
în contextul unor cercetări sau urmăriri 
penale specifice; în aceste cazuri, păstrarea 
acestor date de către autoritatea competentă 
este reglementată prin legislația națională a 
statului membru.

(3) Unitatea de informații despre pasageri
asigură ștergerea datelor PNR după 
expirarea perioadei menționate la alineatul 
(2). Această obligație nu aduce atingere 
cazurilor în care date PNR specifice au fost 
transferate unei autorități competente și 
sunt utilizate în contextul unor cercetări 
sau urmăriri penale specifice; în aceste 
cazuri, păstrarea acestor date de către 
autoritatea competentă este reglementată 
prin legislația națională a statului membru.

Or. de

Amendamentul 396
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre asigură ștergerea 
datelor PNR după expirarea perioadei 
menționate la alineatul (2). Această 
obligație nu aduce atingere cazurilor în 
care date PNR specifice au fost transferate 
unei autorități competente și sunt utilizate 
în contextul unor cercetări sau urmăriri 
penale specifice; în aceste cazuri, păstrarea 
acestor date de către autoritatea competentă 
este reglementată prin legislația națională a 
statului membru.

(3) Statele membre asigură ștergerea 
definitivă a datelor PNR după expirarea 
perioadei menționate la alineatul (2). 
Această obligație nu aduce atingere 
cazurilor în care date PNR specifice au fost 
transferate unei autorități competente și 
sunt utilizate în contextul unor cercetări 
sau urmăriri penale specifice; în aceste 
cazuri, păstrarea acestor date de către 
autoritatea competentă este reglementată 
prin legislația națională a statului membru.

Or. en
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Amendamentul 397
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Rezultatul confruntărilor menționate la 
articolul 4 alineatul (2) litera (a) este 
păstrat de unitatea de informații despre 
pasageri numai pentru perioada necesară 
pentru informarea autorităților competente 
cu privire la un rezultat pozitiv. În cazul în 
care rezultatul unei operațiuni de 
comparare automatizată s-a dovedit, după o 
reexaminare individuală neautomatizată, a 
fi negativ, acesta va fi, totuși, stocat, pentru 
o perioadă de maximum trei ani, pentru a 
se evita viitoare răspunsuri pozitive 
„false”, numai dacă datele de bază nu au 
fost deja șterse conform alineatului (3) la 
expirarea celor cinci ani, înregistrarea 
urmând să fie păstrată până la ștergerea 
datelor de bază.

(4) Rezultatul confruntărilor menționate la 
articolul 4 alineatul (2) litera (a) este 
păstrat de unitatea de informații despre 
pasageri numai pentru perioada necesară 
pentru informarea autorităților competente 
cu privire la un rezultat pozitiv. În cazul în 
care rezultatul unei operațiuni de 
comparare automatizată s-a dovedit, după o 
reexaminare individuală neautomatizată, a 
fi negativ, acesta va fi, totuși, stocat, pentru 
o perioadă de maximum un an, pentru a se 
evita viitoare răspunsuri pozitive „false”, 
numai dacă datele de bază nu au fost deja 
șterse conform alineatului (3) la expirarea 
celor trei ani, înregistrarea urmând să fie 
păstrată până la ștergerea datelor de bază.

Or. en

Amendamentul 398
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Rezultatul confruntărilor menționate la 
articolul 4 alineatul (2) litera (a) este 
păstrat de unitatea de informații despre 
pasageri numai pentru perioada necesară 
pentru informarea autorităților competente 
cu privire la un rezultat pozitiv. În cazul în 
care rezultatul unei operațiuni de 
comparare automatizată s-a dovedit, după o 
reexaminare individuală neautomatizată, a 
fi negativ, acesta va fi, totuși, stocat, 

(4) Rezultatul confruntărilor menționate la 
articolul 4 alineatul (2) litera (b) este 
păstrat de unitatea de informații despre 
pasageri numai pentru perioada necesară 
pentru informarea autorităților competente 
cu privire la un rezultat pozitiv. În cazul în 
care rezultatul unei operațiuni de 
comparare automatizată s-a dovedit, după o 
reexaminare individuală neautomatizată, a 
fi negativ, datele de bază sunt corectate 
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pentru o perioadă de maximum trei ani, 
pentru a se evita viitoare răspunsuri 
pozitive „false”, numai dacă datele de 
bază nu au fost deja șterse conform 
alineatului (3) la expirarea celor cinci 
ani, înregistrarea urmând să fie păstrată 
până la ștergerea datelor de bază.

sau șterse din baza de date în cauză.

Or. en

Amendamentul 399
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Rezultatul confruntărilor menționate la 
articolul 4 alineatul (2) litera (a) este 
păstrat de unitatea de informații despre 
pasageri numai pentru perioada necesară 
pentru informarea autorităților competente 
cu privire la un rezultat pozitiv. În cazul în 
care rezultatul unei operațiuni de 
comparare automatizată s-a dovedit, după o 
reexaminare individuală neautomatizată, a 
fi negativ, acesta va fi, totuși, stocat, 
pentru o perioadă de maximum trei ani, 
pentru a se evita viitoare răspunsuri 
pozitive „false”, numai dacă datele de 
bază nu au fost deja șterse conform 
alineatului (3) la expirarea celor cinci 
ani, înregistrarea urmând să fie păstrată 
până la ștergerea datelor de bază.

(4) Rezultatul confruntărilor menționate la 
articolul 4 alineatul (2) litera (b) este 
păstrat de unitatea de informații despre 
pasageri numai pentru perioada necesară 
pentru informarea autorităților competente 
cu privire la un rezultat pozitiv. În cazul în 
care rezultatul unei operațiuni de 
comparare automatizată s-a dovedit, după o 
reexaminare individuală neautomatizată, a 
fi negativ, datele sunt corectate sau șterse 
din baza de date cel târziu la sfârșitul 
perioadei de păstrare de trei luni.

Or. en

Amendamentul 400
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Rezultatul confruntărilor menționate la 
articolul 4 alineatul (2) litera (a) este 
păstrat de unitatea de informații despre 
pasageri numai pentru perioada necesară 
pentru informarea autorităților competente 
cu privire la un rezultat pozitiv. În cazul în 
care rezultatul unei operațiuni de 
comparare automatizată s-a dovedit, după o 
reexaminare individuală neautomatizată, a 
fi negativ, acesta va fi, totuși, stocat, pentru 
o perioadă de maximum trei ani, pentru a 
se evita viitoare răspunsuri pozitive 
„false”, numai dacă datele de bază nu au 
fost deja șterse conform alineatului (3) la 
expirarea celor cinci ani, înregistrarea 
urmând să fie păstrată până la ștergerea 
datelor de bază.

(4) Rezultatul confruntărilor menționate la 
articolul 4 alineatul (2) litera (a) este 
păstrat de unitatea de informații despre 
pasageri numai pentru perioada necesară 
pentru informarea autorităților competente 
cu privire la un rezultat pozitiv. În cazul în 
care rezultatul unei operațiuni de 
comparare automatizată s-a dovedit, după o 
reexaminare individuală neautomatizată, a 
fi negativ, acesta va fi, totuși, stocat, pentru 
o perioadă de maximum trei ani, pentru a 
se evita viitoare răspunsuri pozitive 
„false”, numai dacă datele de bază nu au 
fost deja șterse conform alineatului (3), 
înregistrarea urmând să fie păstrată până la 
ștergerea datelor de bază.

Or. en

Amendamentul 401
Alexander Alvaro

Propunere de directivă
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10 eliminat
Sancțiuni împotriva transportatorilor 

aerieni
Statele membre se asigură că, în 
conformitate cu legislația lor națională, 
sunt prevăzute sancțiuni disuasive, eficace 
și proporționale, inclusiv penalități 
financiare, împotriva transportatorilor 
aerieni care nu transmit datele solicitate 
în temeiul prezentei directive, în măsura 
în care le colectează deja, sau nu fac acest 
lucru în formatul cerut sau încalcă în alt 
mod dispozițiile naționale adoptate în 
temeiul prezentei directive.
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Amendamentul 402
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, în 
conformitate cu legislația lor națională, 
sunt prevăzute sancțiuni disuasive, eficace 
și proporționale, inclusiv penalități 
financiare, împotriva transportatorilor 
aerieni care nu transmit datele solicitate în 
temeiul prezentei directive, în măsura în 
care le colectează deja, sau nu fac acest 
lucru în formatul cerut sau încalcă în alt 
mod dispozițiile naționale adoptate în 
temeiul prezentei directive.

Statele membre se asigură că, în 
conformitate cu legislația lor națională, 
sunt prevăzute sancțiuni disuasive, eficace 
și proporționale, inclusiv penalități 
financiare, împotriva transportatorilor 
aerieni care nu transmit datele solicitate în 
temeiul prezentei directive, în măsura în 
care le colectează deja, sau nu fac acest 
lucru în formatul cerut prevăzut de 
orientările OACI privind datele PNR sau 
încalcă în alt mod dispozițiile naționale 
adoptate în temeiul prezentei directive.
Transportatorii aerieni nu sunt 
sancționați în cazul în care autoritățile 
unei țări terțe nu le permit să transfere 
date PNR.

Or. en

Amendamentul 403
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10a
Sancțiuni împotriva unităților de 

informații despre pasageri
Statele membre asigură, în temeiul 
legislației lor naționale, impunerea unor 
sancțiuni disuasive, eficiente și 
proporționale împotriva unităților de 
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informații despre pasageri care nu 
colectează, utilizează sau transmit datele 
în conformitate cu dispozițiile prezentei 
directive.

Or. en

Amendamentul 404
Alexander Alvaro

Propunere de directivă
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11 eliminat
Protecția datelor cu caracter personal

(1) Fiecare stat membru se asigură că, în 
ceea ce privește toate prelucrările de date 
cu caracter personal în temeiul prezentei 
directive, fiecare pasager are același drept 
de acces, rectificare, ștergere sau blocare, 
același drept de a fi despăgubit sau de a 
exercita o cale de atac precum cele 
adoptate în temeiul legislației naționale în 
aplicarea articolelor 17, 18, 19 și 20 din 
Decizia-cadru 2008/977/JAI a 
Consiliului. Dispozițiile articolelor 17, 18, 
19 și 20 din Decizia-cadru 2008/977/JAI a 
Consiliului sunt, prin urmare, aplicabile.
(2) Fiecare stat membru se asigură că 
dispozițiile adoptate în temeiul legislației 
naționale în aplicarea articolelor 21 și 22 
din Decizia-cadru 2008/977/JAI a 
Consiliului privind confidențialitatea 
prelucrării și securitatea datelor se aplică, 
de asemenea, tuturor prelucrărilor de date 
cu caracter personal în temeiul prezentei 
directive.
(3) Se interzice orice prelucrare de date 
PNR care dezvăluie rasa sau originea 
etnică a unei persoane, convingerile sale 
religioase sau filozofice, opiniile sale 
politice, apartenența la un sindicat, starea 
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sa de sănătate sau viața sa sexuală. În 
situația în care unitatea de informații 
despre pasageri primește date PNR care 
dezvăluie astfel de informații, acestea sunt 
șterse imediat.
(4) Toate prelucrările de date PNR de 
către transportatorii aerieni, toate 
transferurile de date PNR de către 
unitățile de informații despre pasageri și 
toate solicitările formulate de autoritățile 
competente sau de unitățile de informații 
despre pasageri din alte state sau din țări 
terțe, chiar dacă au fost refuzate, sunt 
luate în evidență sau documentate de 
către unitatea de informații despre 
pasageri și de autoritățile competente în 
scopul verificării legalității prelucrării 
datelor, al autocontrolului și garantării 
integrității și securității adecvate a 
prelucrării datelor. Aceste înregistrări se 
păstrează pentru o perioadă de cinci ani 
dacă datele de bază nu au fost șterse deja 
în conformitate cu articolul 9 alineatul (3) 
la expirarea celor cinci ani, înregistrările 
păstrându-se până la ștergerea datelor de 
bază.
(5) Statele membre se asigură că 
transportatorii aerieni, agenții acestora 
sau alți vânzători de bilete pentru 
transportul pasagerilor prin intermediul 
serviciilor aeriene oferă pasagerilor 
zborurilor internaționale, la rezervarea 
unui bilet și la cumpărarea biletului, 
informații clare și precise privind 
comunicarea datelor PNR către unitatea 
de informații despre pasageri, scopul 
prelucrării acestor date, perioada păstrării 
datelor, posibila utilizare a acestora în 
scopul prevenirii, depistării, cercetării și 
urmăririi penale a infracțiunilor de 
terorism și a infracțiunilor grave, 
posibilitatea schimbului și partajării 
acestor date și drepturile pasagerilor la 
protecția datelor, în special dreptul de a 
depune o plângere la o autoritate 
națională de supraveghere a protecției 
datelor aleasă de aceștia. Aceleași 
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informații sunt puse de către statele 
membre la dispoziția publicului.
(6) Se interzice orice transfer de date PNR 
de către unitățile de informații despre 
pasageri și autoritățile competente către 
persoane particulare dintr-un stat 
membru sau o țară terță.
(7) Fără a aduce atingere articolului 10, 
statele membre adoptă măsuri adecvate 
pentru a asigura aplicarea integrală a 
dispozițiilor prezentei directive și, în 
special, stabilesc sancțiuni eficace, 
proporționale și disuasive, care să fie 
aplicate în caz de încălcare a dispozițiilor 
adoptate în temeiul prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 405
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru se asigură că, în 
ceea ce privește toate prelucrările de date 
cu caracter personal în temeiul prezentei 
directive, fiecare pasager are același drept 
de acces, rectificare, ștergere sau blocare, 
același drept de a fi despăgubit sau de a 
exercita o cale de atac precum cele 
adoptate în temeiul legislației naționale în 
aplicarea articolelor 17, 18, 19 și 20 din 
Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului.
Dispozițiile articolelor 17, 18, 19 și 20 din 
Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului 
sunt, prin urmare, aplicabile.

(1) Fiecare stat membru se asigură că 
dispozițiile adoptate în temeiul legislației 
naționale în aplicarea articolelor 21 și 22
din Decizia-cadru 2008/977/JAI a 
Consiliului privind confidențialitatea 
prelucrării și securitatea datelor se aplică, 
de asemenea, tuturor prelucrărilor de date 
cu caracter personal în temeiul prezentei 
directive. Transportatorii aerieni care 
obțin datele de contact ale pasagerilor de 
la agențiile de turism nu au dreptul să le 
utilizeze în scopuri comerciale.

Or. en
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Amendamentul 406
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru se asigură că, în 
ceea ce privește toate prelucrările de date 
cu caracter personal în temeiul prezentei 
directive, fiecare pasager are același drept 
de acces, rectificare, ștergere sau blocare, 
același drept de a fi despăgubit sau de a 
exercita o cale de atac precum cele 
adoptate în temeiul legislației naționale în 
aplicarea articolelor 17, 18, 19 și 20 din 
Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului.
Dispozițiile articolelor 17, 18, 19 și 20 din 
Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului 
sunt, prin urmare, aplicabile.

(1) Fiecare stat membru se asigură că, în 
ceea ce privește toate prelucrările de date 
cu caracter personal în temeiul prezentei 
directive, fiecare pasager are același drept 
de acces, rectificare, ștergere sau blocare, 
același drept de a fi despăgubit sau de a 
exercita o cale de atac precum cele 
adoptate în temeiul legislației naționale în 
aplicarea Directivei din xx/xx/201x a 
Parlamentului European și a Consiliului
privind protecția persoanelor fizice în 
ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal de către autoritățile 
competente în scopul prevenirii, 
cercetării, depistării sau urmăririi penale 
a infracțiunilor sau al executării 
sancțiunilor penale, precum și libera 
circulație a acestor date.

Or. en

Justificare

Directiva privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, cercetării, depistării 
sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării sancțiunilor penale, precum și libera 
circulație a acestor date ar trebui să fie adoptată înaintea unei Directive UE privind PNR.

Amendamentul 407
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru se asigură că, în 
ceea ce privește toate prelucrările de date 

(1) Fiecare stat membru se asigură că, în 
ceea ce privește toate prelucrările de date 
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cu caracter personal în temeiul prezentei 
directive, fiecare pasager are același drept 
de acces, rectificare, ștergere sau blocare, 
același drept de a fi despăgubit sau de a 
exercita o cale de atac precum cele 
adoptate în temeiul legislației naționale în 
aplicarea articolelor 17, 18, 19 și 20 din 
Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului. 
Dispozițiile articolelor 17, 18, 19 și 20 din 
Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului 
sunt, prin urmare, aplicabile.

cu caracter personal în temeiul prezentei 
directive, fiecare pasager are același drept 
de acces, rectificare, ștergere sau blocare, 
același drept de a fi despăgubit sau de a 
exercita o cale de atac precum cele 
adoptate în temeiul legislației naționale în 
aplicarea articolului 17 alineatul (1) și a
articolelor 18, 19 și 20 din Decizia-cadru 
2008/977/JAI a Consiliului. Dispozițiile 
articolului 17 alineatul (1) și a articolelor 
18, 19 și 20 din Decizia-cadru 
2008/977/JAI a Consiliului sunt, prin 
urmare, aplicabile.

Or. en

Amendamentul 408
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare stat membru se asigură că 
dispozițiile adoptate în temeiul legislației 
naționale în aplicarea articolelor 21 și 22 
din Decizia-cadru 2008/977/JAI a 
Consiliului privind confidențialitatea 
prelucrării și securitatea datelor se aplică, 
de asemenea, tuturor prelucrărilor de date 
cu caracter personal în temeiul prezentei 
directive.

(2) Fiecare stat membru se asigură că 
dispozițiile adoptate în temeiul legislației 
naționale în aplicarea Directivei din 
xx/xx/201x a Parlamentului European și 
a Consiliului privind protecția persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
autoritățile competente în scopul 
prevenirii, cercetării, depistării sau 
urmăririi penale a infracțiunilor sau al 
executării sancțiunilor penale, precum și 
libera circulație a acestor date.

Or. en

Amendamentul 409
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare stat membru se asigură că 
dispozițiile adoptate în temeiul legislației 
naționale în aplicarea articolelor 21 și 22 
din Decizia-cadru 2008/977/JAI a 
Consiliului privind confidențialitatea 
prelucrării și securitatea datelor se aplică, 
de asemenea, tuturor prelucrărilor de date 
cu caracter personal în temeiul prezentei 
directive.

(2) Fiecare stat membru se asigură că 
dispozițiile adoptate în temeiul legislației 
naționale în aplicarea articolelor 21 și 22 
din Decizia-cadru 2008/977/JAI a 
Consiliului privind confidențialitatea 
prelucrării și securitatea datelor se aplică, 
de asemenea, tuturor prelucrărilor de date 
cu caracter personal în temeiul prezentei 
directive. Transportatorilor aerieni care 
colectează datele de contact ale 
pasagerilor care și-au rezervat zborul prin 
intermediul unei agenții de turism sau al 
unei alte entități intermediare le este 
interzisă utilizarea acestor date în scopuri 
de marketing.

Or. de

Amendamentul 410
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Se aplică dispozițiile adoptate în 
temeiul legislației naționale în aplicarea 
Directivei 95/46/CE în cazul în care 
dispozițiile respective asigură pasagerilor 
o mai bună respectare a dreptului de 
acces, rectificare, ștergere și blocare a 
datelor, a dreptului de a fi despăgubit, de 
a exercita o cale de atac, de 
confidențialitate a prelucrării și de 
securitate a datelor decât dispozițiile 
menționate la alineatele (1) și (2).

Or. en
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Amendamentul 411
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Se aplică dispozițiile adoptate în 
temeiul legislației naționale în aplicarea 
Directivei 95/46/CE în cazul în care 
dispozițiile respective asigură pasagerilor 
o mai bună respectare a dreptului de 
acces, rectificare, ștergere și blocare a 
datelor, a dreptului de a fi despăgubit, de 
a exercita o cale de atac, de 
confidențialitate a prelucrării și de 
securitate a datelor decât dispozițiile 
menționate la alineatele (1) și (2).

Or. en

Amendamentul 412
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se interzice orice prelucrare de date 
PNR care dezvăluie rasa sau originea 
etnică a unei persoane, convingerile sale 
religioase sau filozofice, opiniile sale 
politice, apartenența la un sindicat, starea 
sa de sănătate sau viața sa sexuală. În 
situația în care unitatea de informații 
despre pasageri primește date PNR care 
dezvăluie astfel de informații, acestea sunt 
șterse imediat.

(3) Se interzice orice prelucrare de date 
PNR care dezvăluie sexul, rasa, culoarea,
originea etnică sau socială a unei persoane, 
caracteristicile sale genetice, limba sa,
convingerile sale religioase sau filozofice, 
opiniile sale politice, apartenența la un 
sindicat, la o minoritate națională, averea 
sa, handicapul său, vârsta sa, starea sa de 
sănătate sau orientarea sa sexuală, astfel 
cum se prevede la articolul 21 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. În situația în care unitatea de 
informații despre pasageri primește date 
PNR care dezvăluie astfel de informații, 
acestea sunt șterse imediat și definitiv.
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Or. en

Amendamentul 413
Kinga Göncz

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se interzice orice prelucrare de date 
PNR care dezvăluie rasa sau originea 
etnică a unei persoane, convingerile sale 
religioase sau filozofice, opiniile sale 
politice, apartenența la un sindicat, starea 
sa de sănătate sau viața sa sexuală. În 
situația în care unitatea de informații 
despre pasageri primește date PNR care 
dezvăluie astfel de informații, acestea sunt 
șterse imediat.

(3) Se interzice orice prelucrare de date 
PNR care dezvăluie rasa sau originea 
etnică a unei persoane, convingerile sale 
religioase sau filozofice, opiniile sale 
politice, apartenența la un sindicat, starea 
sa de sănătate, handicapul său sau 
orientarea sa sexuală. În situația în care 
unitatea de informații despre pasageri 
primește date PNR care dezvăluie astfel de 
informații, acestea sunt șterse imediat.
Transportatorilor aerieni care prelucrează 
astfel de date li se aplică sancțiunile 
prevăzute la articolul 10 din prezenta 
directivă.

Or. en

Amendamentul 414
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Toate prelucrările de date PNR de către 
transportatorii aerieni, toate transferurile de 
date PNR de către unitățile de informații 
despre pasageri și toate solicitările 
formulate de autoritățile competente sau de 
unitățile de informații despre pasageri din
alte state sau din țări terțe, chiar dacă au 
fost refuzate, sunt luate în evidență sau 
documentate de către unitatea de informații 
despre pasageri și de autoritățile 

(4) Toate prelucrările de date PNR de către 
transportatorii aerieni, toate transferurile de 
date PNR de către unitatea de informații 
despre pasageri și toate solicitările 
formulate de autoritățile competente ale 
unui stat sau din țări terțe, chiar dacă au 
fost refuzate, sunt luate în evidență sau 
documentate de către unitatea de informații 
despre pasageri în scopul verificării 
legalității prelucrării datelor, al 
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competente în scopul verificării legalității 
prelucrării datelor, al autocontrolului și 
garantării integrității și securității adecvate 
a prelucrării datelor. Aceste înregistrări se 
păstrează pentru o perioadă de cinci ani 
dacă datele de bază nu au fost șterse deja în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (3) la 
expirarea celor cinci ani, înregistrările 
păstrându-se până la ștergerea datelor de 
bază.

autocontrolului și garantării integrității și 
securității adecvate a prelucrării datelor. 
Aceste înregistrări se păstrează pentru o 
perioadă de cinci ani dacă datele de bază 
nu au fost șterse deja în conformitate cu 
articolul 9 alineatul (3) la expirarea celor 
cinci ani, înregistrările păstrându-se până la 
ștergerea datelor de bază.

Or. de

Amendamentul 415
Ágnes Hankiss

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Toate prelucrările de date PNR de către 
transportatorii aerieni, toate transferurile de 
date PNR de către unitățile de informații 
despre pasageri și toate solicitările 
formulate de autoritățile competente sau de 
unitățile de informații despre pasageri din 
alte state sau din țări terțe, chiar dacă au 
fost refuzate, sunt luate în evidență sau 
documentate de către unitatea de informații 
despre pasageri și de autoritățile 
competente în scopul verificării legalității 
prelucrării datelor, al autocontrolului și 
garantării integrității și securității adecvate 
a prelucrării datelor. Aceste înregistrări se 
păstrează pentru o perioadă de cinci ani 
dacă datele de bază nu au fost șterse deja în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (3) la 
expirarea celor cinci ani, înregistrările 
păstrându-se până la ștergerea datelor de 
bază.

(4) Toate prelucrările de date PNR de către 
transportatorii aerieni, toate transferurile de 
date PNR de către unitățile de informații 
despre pasageri și toate solicitările 
formulate de autoritățile competente sau de 
unitățile de informații despre pasageri din 
alte state sau din țări terțe, chiar dacă au 
fost refuzate, sunt luate în evidență sau 
documentate de către unitatea de informații 
despre pasageri și de autoritățile 
competente în scopul verificării legalității 
prelucrării datelor, al autocontrolului și 
garantării integrității și securității adecvate 
a prelucrării datelor. Aceste înregistrări se 
păstrează pentru o perioadă de cinci ani 
dacă datele de bază nu au fost șterse deja în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (3) la 
expirarea celor cinci ani, înregistrările 
păstrându-se până la ștergerea datelor de 
bază. Persoanele care efectuează 
controale de securitate și care au acces la 
datele PNR și le analizează, păstrând și 
înregistrările, trebuie să dețină o 
autorizație de securitate de cel mai înalt 
nivel: acestea trebuie să facă obiectul 
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unei anchete de securitate și unei formări 
în domeniul securității. Fiecare persoană 
trebuie să aibă un profil care să 
stabilească și să restricționeze datele la 
care li se permite accesul, în conformitate 
cu tipul activității desfășurate de persoana 
respectivă, precum și de rolul și de 
competențele acesteia.

Or. hu

Amendamentul 416
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Pentru protecția tuturor datelor, se 
utilizează un standard de securitate 
deosebit de înalt adaptat la cele mai noi 
evoluții în cadrul discuțiilor experților în 
domeniul protecției datelor și care este 
actualizat în mod regulat pentru 
includerea noilor cunoștințe și observații. 
Ca preocupare secundară, aspectele 
economice trebuie să fie luate în 
considerare atunci când sunt luate decizii 
importante cu privire la standardele de 
securitate care trebuie aplicate.
În special, se utilizează un proces de 
codificare avansat care:
- asigură că sistemele de prelucrare a 
datelor nu pot fi utilizate de persoane 
neautorizate;
- asigură că utilizatorii autorizați ai 
sistemului de prelucrare a datelor nu pot 
accesa decât datele la care au drept de 
acces și că datele cu caracter personal nu 
pot fi citite, copiate, modificate sau șterse 
fără autorizare atunci când sunt 
prelucrate sau utilizate și după perioada 
de păstrare;
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- asigură că datele cu caracter personal 
nu pot fi citite, copiate, modificate sau 
șterse fără autorizare atunci când sunt 
transmise electronic sau în timpul 
transportului sau atunci când sunt salvate 
pe un dispozitiv de stocare și garantează 
posibilitatea de a verifica și de a stabili 
locațiile pentru transferarea datelor cu 
caracter personal prin intermediul 
facilităților de transmitere a datelor.
Se garantează posibilitatea de a verifica și 
de a identifica ulterior dacă datele cu 
caracter personal au fost introduse, 
modificate sau șterse din sistemele de 
prelucrare a datelor, precum și persoana
care a efectuat aceste operațiuni.
Se asigură că datele cu caracter personal 
prelucrate în baza unui contract pot fi 
prelucrate numai în conformitate cu 
instrucțiunile entității contractante.
Se garantează protecția datelor cu 
caracter personal împotriva distrugerii 
sau pierderii accidentale.
Se asigură posibilitatea prelucrării 
separate a datelor colectate în scopuri 
diferite.

Or. en

Amendamentul 417
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Pentru protecția tuturor datelor, se 
utilizează, luând în considerare cele mai
noi evoluții în cadrul discuțiilor experților 
în domeniul protecției datelor, o 
tehnologie avansată și actualizată în mod 
regulat pentru includerea noilor 
cunoștințe și observații.
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În special, se utilizează un proces de 
codificare avansat care:
- asigură că sistemele de prelucrare a 
datelor nu pot fi utilizate de persoane 
neautorizate;
- asigură că utilizatorii autorizați ai 
sistemului de prelucrare a datelor nu pot 
accesa decât datele la care au drept de 
acces și că datele cu caracter personal nu 
pot fi citite, copiate, modificate sau șterse 
fără autorizare atunci când sunt 
prelucrate sau utilizate;
- asigură că datele cu caracter personal 
nu pot fi citite, copiate, modificate fără 
autorizare atunci când sunt transmise 
electronic sau în timpul transportului sau 
atunci când sunt salvate pe un dispozitiv 
de stocare și garantează posibilitatea de a 
verifica și de a stabili locațiile pentru 
transferarea datelor cu caracter personal 
prin intermediul facilităților de 
transmitere a datelor.
Se garantează posibilitatea de a verifica și 
de a identifica ulterior dacă datele cu 
caracter personal au fost accesate, 
precum și persoana care efectuat acest 
lucru.
Se asigură că datele cu caracter personal 
prelucrate în baza unui contract pot fi 
prelucrate numai în conformitate cu 
instrucțiunile entității contractante.

Or. en

Amendamentul 418
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre se asigură că 
transportatorii aerieni, agenții acestora sau 

(5) Statele membre se asigură că 
transportatorii aerieni, agenții acestora sau 
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alți vânzători de bilete pentru transportul 
pasagerilor prin intermediul serviciilor 
aeriene oferă pasagerilor zborurilor 
internaționale, la rezervarea unui bilet și la 
cumpărarea biletului, informații clare și 
precise privind comunicarea datelor PNR 
către unitatea de informații despre 
pasageri, scopul prelucrării acestor date, 
perioada păstrării datelor, posibila utilizare 
a acestora în scopul prevenirii, depistării, 
cercetării și urmăririi penale a 
infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor 
grave, posibilitatea schimbului și partajării 
acestor date și drepturile pasagerilor la 
protecția datelor, în special dreptul de a 
depune o plângere la o autoritate națională 
de supraveghere a protecției datelor aleasă 
de aceștia. Aceleași informații sunt puse de 
către statele membre la dispoziția 
publicului.

alți vânzători de bilete pentru transportul 
pasagerilor prin intermediul serviciilor 
aeriene oferă pasagerilor zborurilor 
internaționale, la rezervarea unui bilet și la 
cumpărarea biletului, informații clare și 
precise privind comunicarea datelor PNR 
către unitățile de informații despre 
pasageri, scopul prelucrării acestor date, 
perioada păstrării datelor, posibila utilizare 
a acestora în scopul prevenirii, depistării, 
cercetării și urmăririi penale a 
infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor 
grave transnaționale, posibilitatea 
schimbului și partajării acestor date și 
drepturile pasagerilor la protecția datelor, 
cum ar fi dreptul de acces, de corectare, 
de ștergere și de blocare a datelor și 
dreptul de a depune o plângere la o 
autoritate națională de supraveghere a 
protecției datelor aleasă de aceștia. 
Aceleași informații sunt puse de către 
statele membre la dispoziția publicului.

Or. en

Amendamentul 419
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre se asigură că 
transportatorii aerieni, agenții acestora sau 
alți vânzători de bilete pentru transportul 
pasagerilor prin intermediul serviciilor 
aeriene oferă pasagerilor zborurilor 
internaționale, la rezervarea unui bilet și la 
cumpărarea biletului, informații clare și 
precise privind comunicarea datelor PNR 
către unitatea de informații despre 
pasageri, scopul prelucrării acestor date, 
perioada păstrării datelor, posibila utilizare 
a acestora în scopul prevenirii, depistării, 
cercetării și urmăririi penale a 

(5) Statele membre se asigură că 
transportatorii aerieni, agenții acestora sau 
alți vânzători de bilete pentru transportul 
pasagerilor prin intermediul serviciilor 
aeriene oferă pasagerilor zborurilor 
internaționale, la rezervarea unui bilet și la 
cumpărarea biletului, informații clare și 
precise privind comunicarea datelor PNR 
către unitatea de informații despre 
pasageri, scopul prelucrării acestor date, 
perioada păstrării datelor, posibila utilizare 
a acestora în scopul prevenirii, depistării, 
cercetării și urmăririi penale a 
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infracțiunilor de terorism și a 
infracțiunilor grave, posibilitatea 
schimbului și partajării acestor date și 
drepturile pasagerilor la protecția datelor, 
în special dreptul de a depune o plângere la 
o autoritate națională de supraveghere a 
protecției datelor aleasă de aceștia. 
Aceleași informații sunt puse de către 
statele membre la dispoziția publicului.

infracțiunilor de terorism, prelucrarea
datelor în funcție de criterii predefinite 
stabilite de autoritățile competente 
menționate la articolul 5, posibilitatea 
schimbului și partajării acestor date și 
drepturile pasagerilor la protecția datelor, 
în special dreptul de a depune o plângere la 
o autoritate națională de supraveghere a 
protecției datelor aleasă de aceștia. 
Aceleași informații sunt puse de către 
statele membre la dispoziția publicului.

Or. en

Amendamentul 420
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre se asigură că 
transportatorii aerieni, agenții acestora 
sau alți vânzători de bilete pentru 
transportul pasagerilor prin intermediul 
serviciilor aeriene oferă pasagerilor 
zborurilor internaționale, la rezervarea 
unui bilet și la cumpărarea biletului, 
informații clare și precise privind
comunicarea datelor PNR către unitatea de 
informații despre pasageri, scopul 
prelucrării acestor date, perioada păstrării 
datelor, posibila utilizare a acestora în 
scopul prevenirii, depistării, cercetării și 
urmăririi penale a infracțiunilor de terorism 
și a infracțiunilor grave, posibilitatea 
schimbului și partajării acestor date și 
drepturile pasagerilor la protecția datelor,
în special dreptul de a depune o plângere la 
o autoritate națională de supraveghere a 
protecției datelor aleasă de aceștia. 
Aceleași informații sunt puse de către 
statele membre la dispoziția publicului.

(5) Statele membre se asigură că, la 
rezervarea unui bilet și la cumpărarea 
biletului, pasagerii zborurilor 
internaționale sunt informați într-un mod 
clar și precis cu privire la comunicarea 
datelor PNR către unitățile de informații 
despre pasageri, scopul prelucrării acestor 
date, perioada păstrării datelor, posibila 
utilizare a acestora în scopul prevenirii, 
depistării, cercetării și urmăririi penale a 
infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor 
grave transnaționale, posibilitatea 
schimbului și partajării acestor date și 
drepturile pasagerilor la protecția datelor, 
cum ar fi dreptul de acces, de corectare, 
de ștergere și de blocare a datelor și 
dreptul de a depune o plângere la o 
autoritate națională de supraveghere a 
protecției datelor aleasă de aceștia. 
Aceleași informații sunt puse de către 
statele membre la dispoziția publicului.

Or. en
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Amendamentul 421
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre se asigură că 
transportatorii aerieni, agenții acestora sau 
alți vânzători de bilete pentru transportul 
pasagerilor prin intermediul serviciilor 
aeriene oferă pasagerilor zborurilor 
internaționale, la rezervarea unui bilet și la 
cumpărarea biletului, informații clare și 
precise privind comunicarea datelor PNR 
către unitatea de informații despre 
pasageri, scopul prelucrării acestor date, 
perioada păstrării datelor, posibila utilizare 
a acestora în scopul prevenirii, depistării, 
cercetării și urmăririi penale a 
infracțiunilor de terorism și a 
infracțiunilor grave, posibilitatea 
schimbului și partajării acestor date și 
drepturile pasagerilor la protecția datelor, 
în special dreptul de a depune o plângere la 
o autoritate națională de supraveghere a 
protecției datelor aleasă de aceștia. 
Aceleași informații sunt puse de către 
statele membre la dispoziția publicului.

(5) Statele membre se asigură că 
transportatorii aerieni, agenții acestora sau 
alți vânzători de bilete pentru transportul 
pasagerilor prin intermediul serviciilor 
aeriene oferă pasagerilor zborurilor 
internaționale, la rezervarea unui bilet și la 
cumpărarea biletului, informații clare și 
precise privind comunicarea datelor PNR 
către unitatea de informații despre 
pasageri, scopul prelucrării acestor date, 
perioada păstrării datelor, posibilitatea 
schimbului și partajării acestor date și 
drepturile pasagerilor la protecția datelor, 
în special dreptul de a depune o plângere la 
o autoritate națională de supraveghere a 
protecției datelor aleasă de aceștia. 
Aceleași informații sunt puse de către 
statele membre la dispoziția publicului.

Or. en

Amendamentul 422
Véronique Mathieu

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre se asigură că 
transportatorii aerieni, agenții acestora sau 
alți vânzători de bilete pentru transportul 
pasagerilor prin intermediul serviciilor 

(5) Statele membre se asigură că 
transportatorii aerieni, agenții acestora sau 
alți vânzători de bilete pentru transportul 
pasagerilor prin intermediul serviciilor 
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aeriene oferă pasagerilor zborurilor 
internaționale, la rezervarea unui bilet și la 
cumpărarea biletului, informații clare și 
precise privind comunicarea datelor PNR 
către unitatea de informații despre 
pasageri, scopul prelucrării acestor date, 
perioada păstrării datelor, posibila utilizare 
a acestora în scopul prevenirii, depistării, 
cercetării și urmăririi penale a 
infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor 
grave, posibilitatea schimbului și partajării 
acestor date și drepturile pasagerilor la 
protecția datelor, în special dreptul de a 
depune o plângere la o autoritate națională 
de supraveghere a protecției datelor aleasă 
de aceștia. Aceleași informații sunt puse de 
către statele membre la dispoziția 
publicului.

aeriene oferă pasagerilor zborurilor în 
interiorul și în afara Uniunii, la 
rezervarea unui bilet și la cumpărarea 
biletului, informații clare și precise privind 
comunicarea datelor PNR către unitatea de 
informații despre pasageri, scopul 
prelucrării acestor date, perioada păstrării 
datelor, posibila utilizare a acestora în 
scopul prevenirii, depistării, cercetării și 
urmăririi penale a infracțiunilor de terorism 
și a infracțiunilor grave, posibilitatea 
schimbului și partajării acestor date și 
drepturile pasagerilor la protecția datelor, 
în special dreptul de a depune o plângere la 
o autoritate națională de supraveghere a 
protecției datelor aleasă de aceștia. 
Aceleași informații sunt puse de către 
statele membre la dispoziția publicului.

Or. fr

Justificare

Acest amendament vizează să stabilească consecințele includerii tuturor zborurilor în 
interiorul Uniunii în domeniul de aplicare a directivei. Se preferă terminologia de „zboruri în 
interiorul și în afara Uniunii” în locul celei de „zboruri internaționale/interne” preluate din 
Codul frontierelor Schengen, care nu este adaptată în cazul unei directive care se va aplica 
pe întregul teritoriu al Uniunii Europene.

Amendamentul 423
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Se interzice orice transfer de date PNR 
de către unitățile de informații despre 
pasageri și autoritățile competente către 
persoane particulare dintr-un stat membru 
sau o țară terță.

(6) Se interzice orice transfer de date PNR 
de către unitatea de informații despre 
pasageri și autoritățile competente către 
persoane particulare dintr-un stat membru 
sau o țară terță.

Or. de
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Amendamentul 424
Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Fără a aduce atingere articolului 10, 
statele membre adoptă măsuri adecvate 
pentru a asigura aplicarea integrală a 
dispozițiilor prezentei directive și, în 
special, stabilesc sancțiuni eficace, 
proporționale și disuasive, care să fie 
aplicate în caz de încălcare a dispozițiilor 
adoptate în temeiul prezentei directive.

7. (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. de

Amendamentul 425
Alexander Alvaro

Propunere de directivă
Articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12 eliminat
Autoritatea națională de supraveghere

Fiecare stat membru prevede că 
autoritatea națională de supraveghere 
înființată în aplicarea articolului 25 din 
Decizia-cadru 2008/977/JAI este, de 
asemenea, responsabilă de consilierea și 
controlul privind aplicarea pe teritoriul 
său a dispozițiilor adoptate de statele 
membre în temeiul prezentei directive. 
Celelalte dispoziții ale articolului 25 din 
Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului 
sunt aplicabile.

Or. en
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Amendamentul 426
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 12 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru prevede că autoritatea 
națională de supraveghere înființată în 
aplicarea articolului 25 din Decizia-cadru 
2008/977/JAI este, de asemenea, 
responsabilă de consilierea și controlul 
privind aplicarea pe teritoriul său a 
dispozițiilor adoptate de statele membre în 
temeiul prezentei directive. Celelalte 
dispoziții ale articolului 25 din Decizia-
cadru 2008/977/JAI a Consiliului sunt 
aplicabile.

Fiecare stat membru prevede că autoritatea 
națională de supraveghere înființată în 
aplicarea Directivei […] a Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal de către autoritățile competente 
în scopul prevenirii, cercetării, depistării 
sau urmăririi penale a infracțiunilor sau 
al executării sancțiunilor penale, precum 
și libera circulație a acestor date este, de 
asemenea, responsabilă de consilierea și 
controlul privind aplicarea pe teritoriul său 
a dispozițiilor adoptate de statele membre 
în temeiul prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 427
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Articolul 12 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport privind 
impactul financiar al prezentei directive. 
Raportul se concentrează în special 
asupra costurilor suportate de pasageri, 
transportatorii aerieni și vânzătorii de 
bilete. Dacă este cazul, raportul este 
însoțit de o propunere legislativă care să 
vizeze armonizarea partajării sarcinii 
financiare între autoritățile publice și 
transportatorii aerieni în Uniune.
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Or. en

Amendamentul 428
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12a
Până la ...*, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport privind impactul financiar al 
prezentei directive. Raportul se 
concentrează în special asupra costurilor 
suportate de pasageri, transportatorii 
aerieni și vânzătorii de bilete. Dacă este 
cazul, raportul este însoțit de o propunere 
legislativă care să vizeze armonizarea 
partajării sarcinii financiare între 
autoritățile publice și transportatorii 
aerieni în Uniune.
_____________
* JO: a se insera data: 2 ani de la data 
intrării în vigoare a prezentei directive.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se abordeze problema costurilor.

Amendamentul 429
Alexander Alvaro

Propunere de directivă
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13 eliminat
Protocoale comune și formate de date 
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compatibile
(1) Toate transferurile de date de către 
transportatorii aerieni către unitățile de 
informații despre pasageri în scopul 
prezentei directive sunt efectuate prin 
mijloace electronice sau, în caz de 
defecțiune tehnică, prin orice alte 
mijloace adecvate, pentru o perioadă de 
un an de la adoptarea protocoalelor 
comune și a formatelor de date 
compatibile conform articolului 14.
(2) La expirarea perioadei de un an de la 
data adoptării protocoalelor comune și a 
formatelor de date compatibile, toate 
transferurile de date PNR de către 
transportatorii aerieni către unitățile de 
informații despre pasageri în sensul 
prezentei directive sunt efectuate 
electronic, prin utilizarea de metode 
securizate sub forma unor protocoale 
comune acceptate, care sunt comune 
tuturor transferurilor, pentru a asigura 
securitatea datelor în timpul transferului, 
și într-un format de date compatibil, 
pentru a asigura posibilitatea citirii 
datelor de către toate părțile implicate. 
Toți transportatorii aerieni sunt obligați 
să selecționeze și să îi precizeze unității de 
informații despre pasageri protocolul 
comun și formatul de date pe care 
intenționează să le utilizeze pentru 
transferurile către aceasta.
(3) Lista protocoalelor comune și a 
formatelor de date compatibile acceptate 
este stabilită și, dacă este cazul, adaptată 
de către Comisie în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 14 
alineatul (2).
(4) Atât timp cât protocoalele comune și 
formatele de date compatibile acceptate 
menționate la alineatele (2) și (3) nu sunt 
disponibile, alineatul (1) continuă să se 
aplice.
(5) Fiecare stat membru asigură 
adoptarea modificărilor tehnice necesare 
pentru a putea utiliza protocoalele 



AM\897635RO.doc 147/175 PE486.159v01-00

RO

comune și formatele de date în termen de 
un an de la data adoptării protocoalelor 
comune și a formatelor de date 
compatibile.

Or. en

Amendamentul 430
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Toate transferurile de date de către 
transportatorii aerieni către unitățile de 
informații despre pasageri în scopul 
prezentei directive sunt efectuate prin 
mijloace electronice sau, în caz de 
defecțiune tehnică, prin orice alte mijloace 
adecvate, pentru o perioadă de un an de la 
adoptarea protocoalelor comune și a 
formatelor de date compatibile conform 
articolului 14.

(1) Toate transferurile de date de către 
transportatorii aerieni către unitatea de 
informații despre pasageri în scopul 
prezentei directive sunt efectuate prin 
mijloace electronice sau, în caz de 
defecțiune tehnică, prin orice alte mijloace 
adecvate, pentru o perioadă de un an de la 
adoptarea protocoalelor comune și a 
formatelor de date compatibile conform 
articolului 14.

Or. de

Amendamentul 431
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Toate transferurile de date de către 
transportatorii aerieni către unitățile de 
informații despre pasageri în scopul 
prezentei directive sunt efectuate prin 
mijloace electronice sau, în caz de 
defecțiune tehnică, prin orice alte mijloace 
adecvate, pentru o perioadă de un an de la 
adoptarea protocoalelor comune și a 

(1) Toate transferurile de date de către 
transportatorii aerieni către unitățile de 
informații despre pasageri în scopul 
prezentei directive sunt efectuate prin 
mijloace electronice securizate sau, în caz 
de defecțiune tehnică, prin orice alte 
mijloace adecvate, pentru o perioadă de un 
an de la adoptarea protocoalelor comune și 
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formatelor de date compatibile conform 
articolului 14.

a formatelor de date compatibile conform 
articolului 14.

Or. ro

Amendamentul 432
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La expirarea perioadei de un an de la 
data adoptării protocoalelor comune și a 
formatelor de date compatibile, toate 
transferurile de date PNR de către 
transportatorii aerieni către unitățile de 
informații despre pasageri în sensul 
prezentei directive sunt efectuate 
electronic, prin utilizarea de metode 
securizate sub forma unor protocoale 
comune acceptate, care sunt comune 
tuturor transferurilor, pentru a asigura 
securitatea datelor în timpul transferului, și 
într-un format de date compatibil, pentru a 
asigura posibilitatea citirii datelor de către 
toate părțile implicate. Toți transportatorii 
aerieni sunt obligați să selecționeze și să îi 
precizeze unității de informații despre 
pasageri protocolul comun și formatul de 
date pe care intenționează să le utilizeze 
pentru transferurile către aceasta.

(2) La expirarea perioadei de un an de la 
data adoptării protocoalelor comune și a 
formatelor de date compatibile, toate 
transferurile de date PNR de către 
transportatorii aerieni către unitatea de 
informații despre pasageri în sensul 
prezentei directive sunt efectuate 
electronic, prin utilizarea de metode 
securizate sub forma unor protocoale 
comune acceptate, care sunt comune 
tuturor transferurilor, pentru a asigura 
securitatea datelor în timpul transferului, și 
într-un format de date compatibil, pentru a 
asigura posibilitatea citirii datelor de către 
toate părțile implicate. Toți transportatorii 
aerieni sunt obligați să selecționeze și să îi 
precizeze unității de informații despre 
pasageri protocolul comun și formatul de 
date pe care intenționează să le utilizeze 
pentru transferurile către aceasta.

Or. de

Amendamentul 433
Véronique Mathieu

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Fiecare stat membru asigură adoptarea 
modificărilor tehnice necesare pentru a 
putea utiliza protocoalele comune și 
formatele de date în termen de un an de la 
data adoptării protocoalelor comune și a 
formatelor de date compatibile.

(5) Fiecare stat membru asigură adoptarea 
modificărilor tehnice necesare pentru a 
putea utiliza protocoalele comune și 
formatele de date în termen de un an de la 
data adoptării protocoalelor comune și a 
formatelor de date compatibile ținând 
seama de liniile directoare ale OACI.

Or. fr

Justificare

În vederea asigurării unui anumit nivel de coerență cu normele internaționale, este important 
să se precizeze că măsurile tehnice care vor fi adoptate vor ține cont de măsurile recunoscute 
la nivel internațional.

Amendamentul 434
Alexander Alvaro

Propunere de directivă
Articolul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14 eliminat
Procedura comitetelor

(1) Comisia este asistată de un comitet 
(denumit în continuare „comitetul”). Este 
vorba de un comitet în sensul 
Regulamentului […/2011/UE] din 16 
februarie 2011.
(2) Acolo unde se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 4 din 
Regulamentul […/2011/UE] din 16 
februarie 2011.

Or. en

Amendamentul 435
Alexander Alvaro
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Propunere de directivă
Articolul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15 eliminat
Transpunere

(1) Statele membre asigură intrarea în 
vigoare a actelor cu putere de lege și a 
actelor administrative necesare pentru a 
se conforma prezentei directive în termen 
de cel mult doi ani de la intrarea în 
vigoare a acesteia. Statele membre 
comunică de îndată Comisiei textele 
acestor acte, precum și un tabel de 
corespondență între respectivele acte și 
prezenta directivă.
Atunci când statele membre adoptă aceste 
acte, ele conțin o trimitere la prezenta 
directivă sau sunt însoțite de o asemenea 
trimitere la data publicării lor oficiale. 
Statele membre stabilesc modalitatea de 
efectuare a acestei trimiteri.
(2) Comisiei îi sunt comunicate de către 
statele membre textele principalelor 
dispoziții ale legislației naționale pe care 
le adoptă în domeniul reglementat de
prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 436
Manfred Weber

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre asigură intrarea în vigoare 
a actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive în termen de 

Statele membre asigură intrarea în vigoare 
a actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive în termen de 
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cel mult doi ani de la intrarea în vigoare a 
acesteia. Statele membre comunică de 
îndată Comisiei textele acestor acte, 
precum și un tabel de corespondență între 
respectivele acte și prezenta directivă.

cel mult doi ani de la intrarea în vigoare a 
acesteia. Statele membre care utilizează 
pentru prima dată după acest moment 
registrul cu numele pasagerilor în scopul 
prevăzut la articolul 1 alineatul (2) literele 
(a) și (b), dispun intrarea în vigoare a 
dispozițiilor legale și administrative cel 
târziu la momentul primei utilizări. Statele 
membre comunică de îndată Comisiei 
textele acestor acte, precum și un tabel de 
corespondență între respectivele acte și 
prezenta directivă.

Or. de

Amendamentul 437
Alexander Alvaro

Propunere de directivă
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16 eliminat
Dispoziții tranzitorii

La data menționată la articolul 15 
alineatul (1), și anume la doi ani după 
intrarea în vigoare a prezentei directive, 
statele membre se asigură că sunt 
colectate datele PNR de la cel puțin 30 % 
din toate zborurile menționate la articolul 
6 alineatul (1). În termen de doi ani de la 
data menționată la articolul 15, statele 
membre se asigură că sunt colectate 
datele PNR de la cel puțin 60 % din toate 
zborurile menționate la articolul 6 
alineatul (1). Statele membre se asigură 
că, după cu patru ani de la data 
menționată la articolul 15, sunt colectate 
datele PNR de la toate zborurile 
menționate la articolul 6 alineatul (1).

Or. en
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Amendamentul 438
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dispoziții tranzitorii eliminat
La data menționată la articolul 15 
alineatul (1), și anume la doi ani după 
intrarea în vigoare a prezentei directive, 
statele membre se asigură că sunt 
colectate datele PNR de la cel puțin 30 % 
din toate zborurile menționate la articolul 
6 alineatul (1). În termen de doi ani de la 
data menționată la articolul 15, statele 
membre se asigură că sunt colectate 
datele PNR de la cel puțin 60 % din toate 
zborurile menționate la articolul 6 
alineatul (1). Statele membre se asigură 
că, după cu patru ani de la data 
menționată la articolul 15, sunt colectate 
datele PNR de la toate zborurile 
menționate la articolul 6 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 439
Manfred Weber

Propunere de directivă
Articolul 16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

La data menționată la articolul 15 
alineatul (1), și anume la doi ani după 
intrarea în vigoare a prezentei directive,
statele membre se asigură că sunt colectate 
datele PNR de la cel puțin 30 % din toate 
zborurile menționate la articolul 6 alineatul 
(1). În termen de doi ani de la data 
menționată la articolul 15, statele membre 
se asigură că sunt colectate datele PNR de 
la cel puțin 60 % din toate zborurile 

La datele menționate la articolul 15 
alineatul (1), statele membre se asigură că 
sunt colectate datele PNR de la cel puțin 
30 % din toate zborurile menționate la 
articolul 6 alineatul (1). În termen de doi 
ani de la datele menționate la articolul 15, 
statele membre se asigură că sunt colectate 
datele PNR de la cel puțin 60 % din toate 
zborurile menționate la articolul 6 alineatul 
(1). Statele membre se asigură că, după cu 
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menționate la articolul 6 alineatul (1). 
Statele membre se asigură că, după cu 
patru ani de la data menționată la articolul 
15, sunt colectate datele PNR de la toate 
zborurile menționate la articolul 6 alineatul 
(1).

patru ani de la datele menționate la 
articolul 15, sunt colectate datele PNR de 
la toate zborurile menționate la articolul 6 
alineatul (1).

Or. de

Amendamentul 440
Alexander Alvaro

Propunere de directivă
Articolul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17 eliminat
Reexaminare

Pe baza informațiilor furnizate de statele 
membre, Comisia:
(a) reexaminează fezabilitatea și 
necesitatea includerii zborurilor interne 
în domeniul de aplicare a prezentei 
directive, în lumina experienței dobândite 
de acele state membre care colectează 
date PNR privind zborurile interne. 
Comisia prezintă un raport Parlamentului 
European și Consiliului în termen de doi
ani de la data menționată la articolul 15 
alineatul (1).
(b) reexaminează funcționarea prezentei 
directive și prezintă un raport 
Parlamentului European și Consiliului în 
termen de patru ani de la data menționată 
la articolul 15 alineatul (1). Această 
reexaminare ia în considerare toate 
elementele prezentei directive, acordând o 
atenție specială conformității cu 
standardele de protecție a datelor cu 
caracter personal, duratei perioadei de 
păstrare a datelor și calității evaluărilor. 
Va conține, de asemenea, informații 
statistice culese în temeiul articolului 18.
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Or. en

Amendamentul 441
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 17 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) reexaminează fezabilitatea și 
necesitatea includerii zborurilor interne 
în domeniul de aplicare a prezentei 
directive, în lumina experienței dobândite 
de acele state membre care colectează 
date PNR privind zborurile interne. 
Comisia prezintă un raport Parlamentului 
European și Consiliului în termen de doi 
ani de la data menționată la articolul 15 
alineatul (1).

eliminat

Or. en

Justificare

Domeniul de aplicare a prezentei directive ar trebui să fie limitat doar la zborurile 
internaționale specifice.

Amendamentul 442
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Articolul 17 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) reexaminează fezabilitatea și 
necesitatea includerii zborurilor interne 
în domeniul de aplicare a prezentei 
directive, în lumina experienței dobândite 
de acele state membre care colectează 
date PNR privind zborurile interne. 
Comisia prezintă un raport Parlamentului 
European și Consiliului în termen de doi 
ani de la data menționată la articolul 15 

eliminat
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alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 443
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Articolul 17 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) reexaminează fezabilitatea și 
necesitatea includerii zborurilor interne 
în domeniul de aplicare a prezentei 
directive, în lumina experienței dobândite 
de acele state membre care colectează 
date PNR privind zborurile interne. 
Comisia prezintă un raport Parlamentului 
European și Consiliului în termen de doi 
ani de la data menționată la articolul 15 
alineatul (1).

eliminat

Or. en

Amendamentul 444
Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 17 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) reexaminează fezabilitatea și 
necesitatea includerii zborurilor interne în 
domeniul de aplicare a prezentei directive, 
în lumina experienței dobândite de acele 
state membre care colectează date PNR 
privind zborurile interne. Comisia prezintă 
un raport Parlamentului European și 
Consiliului în termen de doi ani de la data 
menționată la articolul 15 alineatul (1).

(a) reexaminează fezabilitatea și 
necesitatea domeniului de aplicare a 
prezentei directive, în lumina experienței 
dobândite de acele state membre care 
colectează date PNR. Comisia prezintă un 
raport Parlamentului European și 
Consiliului în termen de doi ani de la data 
menționată la articolul 15 alineatul (1).

Or. en



PE486.159v01-00 156/175 AM\897635RO.doc

RO

Amendamentul 445
Carmen Romero López

Propunere de directivă
Articolul 17 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) reexaminează fezabilitatea și 
necesitatea includerii zborurilor interne în 
domeniul de aplicare a prezentei directive, 
în lumina experienței dobândite de acele 
state membre care colectează date PNR 
privind zborurile interne. Comisia prezintă 
un raport Parlamentului European și 
Consiliului în termen de doi ani de la data 
menționată la articolul 15 alineatul (1).

(a) reexaminează fezabilitatea și 
necesitatea extinderii domeniului de 
aplicare a prezentei directive, în lumina 
experienței dobândite și a rezultatelor 
obținute de statele membre care colectează 
date PNR, precum și în lumina evaluării 
celorlalte instrumente existente ale UE de 
combatere a terorismului și a 
criminalității organizate. Comisia prezintă 
un raport Parlamentului European și 
Consiliului în termen de doi ani de la data 
menționată la articolul 15 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 446
Manfred Weber

Propunere de directivă
Articolul 17 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) reexaminează fezabilitatea și 
necesitatea includerii zborurilor interne în 
domeniul de aplicare a prezentei directive, 
în lumina experienței dobândite de acele 
state membre care colectează date PNR 
privind zborurile interne. Comisia prezintă 
un raport Parlamentului European și 
Consiliului în termen de doi ani de la data 
menționată la articolul 15 alineatul (1).

(a) reexaminează fezabilitatea și 
necesitatea includerii zborurilor interne în 
domeniul de aplicare a prezentei directive, 
în lumina experienței dobândite de acele 
state membre care colectează date PNR 
privind zborurile interne. Comisia prezintă 
un raport Parlamentului European și 
Consiliului în termen de cel mult patru ani
de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive.

Or. de
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Amendamentul 447
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 17 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) reexaminează funcționarea prezentei 
directive și prezintă un raport 
Parlamentului European și Consiliului în 
termen de patru ani de la data menționată 
la articolul 15 alineatul (1). Această 
reexaminare ia în considerare toate 
elementele prezentei directive, acordând o 
atenție specială conformității cu 
standardele de protecție a datelor cu 
caracter personal, duratei perioadei de 
păstrare a datelor și calității evaluărilor. Va 
conține, de asemenea, informații statistice 
culese în temeiul articolului 18.

(b) reexaminează funcționarea prezentei 
directive și prezintă un raport 
Parlamentului European și Consiliului în 
termen de patru ani de la data menționată 
la articolul 15 alineatul (1). Această 
reexaminare ia în considerare toate 
elementele prezentei directive, acordând o 
atenție specială conformității cu 
standardele de protecție a datelor cu 
caracter personal, necesității colectării și 
prelucrării datelor PNR pentru fiecare 
dintre scopurile menționate, duratei 
perioadei de păstrare a datelor și calității 
evaluărilor. Va conține, de asemenea, 
informații statistice culese în temeiul 
articolului 18.

Or. en

Amendamentul 448
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Articolul 17 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) reexaminează funcționarea prezentei 
directive și prezintă un raport 
Parlamentului European și Consiliului în 
termen de patru ani de la data menționată 
la articolul 15 alineatul (1). Această 
reexaminare ia în considerare toate 
elementele prezentei directive, acordând o 
atenție specială conformității cu 
standardele de protecție a datelor cu 
caracter personal, duratei perioadei de 

(b) reexaminează funcționarea prezentei 
directive și prezintă un raport 
Parlamentului European și Consiliului în 
termen de doi ani de la data menționată la 
articolul 15 alineatul (1). Această 
reexaminare ia în considerare toate 
elementele prezentei directive, acordând o 
atenție specială conformității cu 
standardele de protecție a datelor cu 
caracter personal, duratei perioadei de 
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păstrare a datelor și calității evaluărilor. Va 
conține, de asemenea, informații statistice 
culese în temeiul articolului 18.

păstrare a datelor și calității evaluărilor. Va 
conține, de asemenea, informații statistice 
culese în temeiul articolului 18.

Or. en

Justificare

Ținând seama de faptul că procesul de colectare a datelor PNR este o măsură intruzivă în 
ceea ce privește drepturile fundamentale, ar trebui să se efectueze o evaluare cât mai curând 
posibil.

Amendamentul 449
Manfred Weber

Propunere de directivă
Articolul 17 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) reexaminează funcționarea prezentei 
directive și prezintă un raport 
Parlamentului European și Consiliului în 
termen de patru ani de la data menționată 
la articolul 15 alineatul (1). Această 
reexaminare ia în considerare toate 
elementele prezentei directive, acordând o 
atenție specială conformității cu 
standardele de protecție a datelor cu 
caracter personal, duratei perioadei de 
păstrare a datelor și calității evaluărilor. Va 
conține, de asemenea, informații statistice 
culese în temeiul articolului 18.

(b) reexaminează funcționarea prezentei 
directive și prezintă un raport 
Parlamentului European și Consiliului în 
termen de cel mult șase ani de la intrarea 
în vigoare a prezentei directive. Această 
reexaminare ia în considerare toate 
elementele prezentei directive, acordând o 
atenție specială conformității cu 
standardele de protecție a datelor cu 
caracter personal, duratei perioadei de 
păstrare a datelor și calității evaluărilor. Va 
conține, de asemenea, informații statistice 
culese în temeiul articolului 18.

Or. de

Amendamentul 450
Alexander Alvaro

Propunere de directivă
Articolul 18
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18 eliminat
Date statistice

(1) Statele membre compilează o serie de 
informații statistice privind datele PNR 
furnizate unităților de informații despre 
pasageri. Aceste statistici ar trebui să 
indice cel puțin pe transportator aerian și 
pe destinație numărul de identificări de 
persoane care pot fi implicate într-o 
infracțiune de terorism sau într-o 
infracțiune gravă în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (2) și numărul de 
acțiuni ulterioare de aplicare a legii care 
au implicat utilizarea datelor PNR.
(2) Statisticile de acest fel nu conțin date 
cu caracter personal și sunt prezentate 
anual Comisiei.

Or. en

Amendamentul 451
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre compilează o serie de 
informații statistice privind datele PNR 
furnizate unităților de informații despre 
pasageri. Aceste statistici ar trebui să 
indice cel puțin pe transportator aerian și 
pe destinație numărul de identificări de 
persoane care pot fi implicate într-o 
infracțiune de terorism sau într-o 
infracțiune gravă în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (2) și numărul de 
acțiuni ulterioare de aplicare a legii care au 
implicat utilizarea datelor PNR.

(1) Statele membre compilează o serie de 
informații statistice privind datele PNR 
furnizate unităților de informații despre 
pasageri. Aceste statistici ar trebui să 
indice cel puțin pe transportator aerian și 
pe destinație numărul de identificări de 
persoane care pot fi implicate într-o 
infracțiune de terorism sau într-o 
infracțiune gravă transnațională în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (2),
numărul de răspunsuri false pozitive, 
numărul de acțiuni ulterioare de aplicare a 
legii care au implicat utilizarea datelor 
PNR și numărul efectiv de condamnări ca 



PE486.159v01-00 160/175 AM\897635RO.doc

RO

urmare a acestor acțiuni.

Or. en

Amendamentul 452
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre compilează o serie de 
informații statistice privind datele PNR 
furnizate unităților de informații despre 
pasageri. Aceste statistici ar trebui să 
indice cel puțin pe transportator aerian și 
pe destinație numărul de identificări de 
persoane care pot fi implicate într-o 
infracțiune de terorism sau într-o 
infracțiune gravă în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (2) și numărul de 
acțiuni ulterioare de aplicare a legii care au 
implicat utilizarea datelor PNR.

(1) Statele membre compilează o serie de 
informații statistice privind datele PNR 
furnizate unităților de informații despre 
pasageri. Aceste statistici ar trebui să 
indice cel puțin pe transportator aerian și 
pe destinație numărul de identificări de 
persoane care pot fi implicate într-o 
infracțiune de terorism în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (2) și numărul de 
acțiuni ulterioare de aplicare a legii, 
inclusiv numărul de condamnări, care au 
implicat utilizarea datelor PNR.

Or. en

Amendamentul 453
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre compilează o serie de 
informații statistice privind datele PNR 
furnizate unităților de informații despre 
pasageri. Aceste statistici ar trebui să 
indice cel puțin pe transportator aerian și 
pe destinație numărul de identificări de 
persoane care pot fi implicate într-o 
infracțiune de terorism sau într-o 
infracțiune gravă în conformitate cu 

(1) Consiliul de administrație compilează 
o serie de informații statistice privind 
datele PNR. Acestea trebuie să se bazeze 
pe datele PNR furnizate de transportatorii 
aerieni și pe informațiile statelor membre 
privind procedurile judiciare penale 
ulterioare. Aceste statistici ar trebui să 
indice cel puțin pe transportator aerian și 
pe destinație numărul de identificări de 
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articolul 4 alineatul (2) și numărul de 
acțiuni ulterioare de aplicare a legii care au 
implicat utilizarea datelor PNR.

persoane care pot fi implicate într-o 
infracțiune de terorism sau într-o 
infracțiune gravă în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (2) și numărul de 
acțiuni ulterioare de aplicare a legii care au 
implicat utilizarea datelor PNR.

Or. de

Amendamentul 454
Carmen Romero López

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre compilează o serie de 
informații statistice privind datele PNR 
furnizate unităților de informații despre 
pasageri. Aceste statistici ar trebui să 
indice cel puțin pe transportator aerian și 
pe destinație numărul de identificări de 
persoane care pot fi implicate într-o 
infracțiune de terorism sau într-o 
infracțiune gravă în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (2) și numărul de 
acțiuni ulterioare de aplicare a legii care au 
implicat utilizarea datelor PNR.

(1) Statele membre compilează o serie de 
informații statistice privind datele PNR 
furnizate unităților de informații despre 
pasageri. Aceste statistici ar trebui să 
indice cel puțin pe transportator aerian și 
pe destinație numărul de identificări de 
persoane care pot fi implicate într-o 
infracțiune de terorism, numărul de acțiuni 
ulterioare de aplicare a legii care au 
implicat utilizarea datelor PNR și numărul 
de răspunsuri false pozitive obținute în 
timpul prelucrării datelor PNR în cauză.

Or. en

Amendamentul 455
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre compilează o serie de 
informații statistice privind datele PNR 
furnizate unităților de informații despre 
pasageri. Aceste statistici ar trebui să 

(1) Statele membre compilează o serie de 
informații statistice privind datele PNR 
furnizate unităților de informații despre 
pasageri. Aceste statistici ar trebui să 
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indice cel puțin pe transportator aerian și 
pe destinație numărul de identificări de 
persoane care pot fi implicate într-o 
infracțiune de terorism sau într-o 
infracțiune gravă în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (2) și numărul de 
acțiuni ulterioare de aplicare a legii care au 
implicat utilizarea datelor PNR.

indice cel puțin pe transportator aerian și 
pe destinație numărul de identificări de 
persoane care pot fi implicate într-o 
infracțiune de terorism sau într-o 
infracțiune gravă transnațională în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (2),
numărul de acțiuni ulterioare de aplicare a 
legii care au implicat utilizarea datelor 
PNR, numărul persoanelor supuse unor 
controale suplimentare și numărul 
persoanelor identificate ulterior ca fiind 
suspectate în mod nejustificat.

Or. en

Amendamentul 456
Alexander Alvaro

Propunere de directivă
Articolul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19 eliminat
Relația cu alte instrumente

(1) Statele membre pot continua să aplice 
acordurile sau înțelegerile bilaterale sau 
multilaterale între acestea privind 
schimbul de informații între autoritățile 
competente în vigoare la data adoptării 
prezentei directive, în măsura în care 
aceste acorduri sau înțelegeri sunt 
compatibile cu prezenta directivă.
(2) Prezenta directivă nu aduce atingere 
altor obligații și angajamente ale Uniunii 
în temeiul unor acorduri bilaterale și/sau 
multilaterale cu țări terțe.

Or. en

Amendamentul 457
Alexander Alvaro
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Propunere de directivă
Anexa I

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXĂ eliminat
Datele din registrul cu numele pasagerilor 

în măsura în care au fost colectate de 
transportatorii aerieni

1. Cod de reper al dosarului pasagerului
2. Data rezervării/emiterii biletului
3. Data (datele) prevăzută (prevăzute) 
a(le) călătoriei
4. Nume
5. Adresă și informații de contact (număr 
de telefon, e-mail)
6. Toate informațiile privind forma de 
plată, inclusiv adresa de facturare
7. Itinerarul complet de călătorie pentru 
anumite PNR
8. Informațiile din profilul „client fidel” 
(„frequent flyer”) 
9. Agenția/agentul de turism
10. Situația de călătorie a pasagerului, 
inclusiv confirmările, situația înregistrării 
pentru zbor, informații privind 
neprezentarea pasagerului la îmbarcare 
sau privind prezentarea acestuia în 
ultimul moment la îmbarcare fără 
rezervare prealabilă
11. Informații privind dosarul pasagerului 
scindate/divizate
12. Mențiuni cu caracter general (inclusiv 
toate informațiile disponibile despre 
minorii neînsoțiți cu vârsta sub 18 ani, 
precum numele și sexul minorului, vârsta, 
limba (limbile) vorbită (vorbite), numele și 
datele de contact ale persoanei care îl 
însoțește la plecare și relația sa cu 
minorul și numele și datele de contact ale 
persoanei care îl așteaptă la sosire și 
relația sa cu minorul, agentul prezent la 
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plecare și la sosire)
13. Informații despre bilet, inclusiv 
numărul biletului, data emiterii biletului 
și bilete dus simplu, câmpurile aferente 
furnizării automate a prețului unui bilet 
de călătorie
14. Numărul locului și alte informații 
privind locul
15. Informații cu privire la codurile 
partajate
16. Toate informațiile cu privire la bagaje
17. Numărul pasagerilor înregistrați în 
PNR și alte nume ale acestora
18. Toate informațiile prealabile despre 
pasageri (API) colectate.
19. Un istoric al tuturor modificărilor 
datelor PNR enumerate la punctele 1 - 18

Or. en

Amendamentul 458
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Adresă și informații de contact (număr 
de telefon, e-mail)

eliminat

Or. en

Amendamentul 459
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 6



AM\897635RO.doc 165/175 PE486.159v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Toate informațiile privind forma de 
plată, inclusiv adresa de facturare

eliminat

Or. en

Amendamentul 460
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Toate informațiile privind forma de 
plată, inclusiv adresa de facturare

eliminat

Or. en

Amendamentul 461
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Informațiile din profilul „client fidel” 
(„frequent flyer”)

eliminat

Or. en

Amendamentul 462
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Informațiile din profilul „client fidel” 
(„frequent flyer”)

eliminat

Or. en

Amendamentul 463
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Informațiile din profilul „client fidel” 
(„frequent flyer”)

eliminat

Or. en

Amendamentul 464
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Informațiile din profilul „client fidel” 
(„frequent flyer”)

eliminat

Or. en

Amendamentul 465
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Agenția/agentul de turism eliminat

Or. en

Amendamentul 466
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Agenția/agentul de turism eliminat

Or. en

Amendamentul 467
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. Informații privind dosarul pasagerului 
scindate/divizate

eliminat

Or. en

Amendamentul 468
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. Informații privind dosarul pasagerului 
scindate/divizate

eliminat
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Or. en

Amendamentul 469
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. Informații privind dosarul pasagerului 
scindate/divizate

eliminat

Or. en

Amendamentul 470
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. Mențiuni cu caracter general (inclusiv 
toate informațiile disponibile despre 
minorii neînsoțiți cu vârsta sub 18 ani, 
precum numele și sexul minorului, vârsta, 
limba (limbile) vorbită (vorbite), numele și 
datele de contact ale persoanei care îl 
însoțește la plecare și relația sa cu 
minorul și numele și datele de contact ale 
persoanei care îl așteaptă la sosire și 
relația sa cu minorul, agentul prezent la 
plecare și la sosire)

eliminat

Or. en

Amendamentul 471
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 12
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Textul propus de Comisie Amendamentul

12. Mențiuni cu caracter general (inclusiv 
toate informațiile disponibile despre 
minorii neînsoțiți cu vârsta sub 18 ani, 
precum numele și sexul minorului, vârsta, 
limba (limbile) vorbită (vorbite), numele și 
datele de contact ale persoanei care îl 
însoțește la plecare și relația sa cu 
minorul și numele și datele de contact ale 
persoanei care îl așteaptă la sosire și 
relația sa cu minorul, agentul prezent la 
plecare și la sosire)

eliminat

Or. en

Amendamentul 472
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. Mențiuni cu caracter general (inclusiv 
toate informațiile disponibile despre 
minorii neînsoțiți cu vârsta sub 18 ani, 
precum numele și sexul minorului, vârsta, 
limba (limbile) vorbită (vorbite), numele și 
datele de contact ale persoanei care îl 
însoțește la plecare și relația sa cu 
minorul și numele și datele de contact ale 
persoanei care îl așteaptă la sosire și 
relația sa cu minorul, agentul prezent la 
plecare și la sosire)

eliminat

Or. en

Amendamentul 473
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 12
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Textul propus de Comisie Amendamentul

12. Mențiuni cu caracter general (inclusiv 
toate informațiile disponibile despre 
minorii neînsoțiți cu vârsta sub 18 ani, 
precum numele și sexul minorului, vârsta, 
limba (limbile) vorbită (vorbite), numele și 
datele de contact ale persoanei care îl 
însoțește la plecare și relația sa cu minorul 
și numele și datele de contact ale persoanei 
care îl așteaptă la sosire și relația sa cu 
minorul, agentul prezent la plecare și la 
sosire)

12. Informațiile disponibile despre minorii 
neînsoțiți cu vârsta sub 18 ani, precum 
numele și sexul minorului, vârsta, limba 
(limbile) vorbită (vorbite), numele și datele 
de contact ale persoanei care îl însoțește la 
plecare și relația sa cu minorul și numele și 
datele de contact ale persoanei care îl 
așteaptă la sosire și relația sa cu minorul, 
agentul prezent la plecare și la sosire

Or. en

Amendamentul 474
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. Mențiuni cu caracter general (inclusiv 
toate informațiile disponibile despre 
minorii neînsoțiți cu vârsta sub 18 ani, 
precum numele și sexul minorului, vârsta, 
limba (limbile) vorbită (vorbite), numele și 
datele de contact ale persoanei care îl 
însoțește la plecare și relația sa cu minorul 
și numele și datele de contact ale persoanei 
care îl așteaptă la sosire și relația sa cu 
minorul, agentul prezent la plecare și la 
sosire)

12. Informațiile disponibile despre minorii 
neînsoțiți cu vârsta sub 18 ani, precum 
numele și sexul minorului, vârsta, limba 
(limbile) vorbită (vorbite), numele și datele 
de contact ale persoanei care îl însoțește la 
plecare și relația sa cu minorul și numele și 
datele de contact ale persoanei care îl 
așteaptă la sosire și relația sa cu minorul, 
agentul prezent la plecare și la sosire

Or. en

Amendamentul 475
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 13
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Textul propus de Comisie Amendamentul

13. Informații despre bilet, inclusiv 
numărul biletului, data emiterii biletului 
și bilete dus simplu, câmpurile aferente 
furnizării automate a prețului unui bilet 
de călătorie

eliminat

Or. en

Amendamentul 476
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

13. Informații despre bilet, inclusiv 
numărul biletului, data emiterii biletului 
și bilete dus simplu, câmpurile aferente 
furnizării automate a prețului unui bilet 
de călătorie

eliminat

Or. en

Amendamentul 477
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. Numărul locului și alte informații 
privind locul

eliminat

Or. en

Amendamentul 478
Jan Philipp Albrecht
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Propunere de directivă
Anexa I – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. Numărul locului și alte informații 
privind locul

eliminat

Or. en

Amendamentul 479
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. Numărul locului și alte informații 
privind locul

eliminat

Or. en

Amendamentul 480
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. Numărul locului și alte informații 
privind locul

eliminat

Or. en

Amendamentul 481
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

15. Informații cu privire la codurile 
partajate

eliminat

Or. en

Amendamentul 482
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

16. Toate informațiile cu privire la bagaje eliminat

Or. en

Amendamentul 483
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

16. Toate informațiile cu privire la bagaje eliminat

Or. en

Amendamentul 484
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

17. Numărul pasagerilor înregistrați în 
PNR și alte nume ale acestora

eliminat
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Or. en

Amendamentul 485
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

17. Numărul pasagerilor înregistrați în 
PNR și alte nume ale acestora

eliminat

Or. en

Amendamentul 486
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

18. Toate informațiile prealabile despre 
pasageri (API) colectate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 487
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

19. Un istoric al tuturor modificărilor 
datelor PNR enumerate la punctele 1 - 18

eliminat

Or. en
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Amendamentul 488
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

19. Un istoric al tuturor modificărilor 
datelor PNR enumerate la punctele 1 - 18

eliminat

Or. en

Amendamentul 489
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

19. Un istoric al tuturor modificărilor 
datelor PNR enumerate la punctele 1 - 18

19. Un istoric al tuturor modificărilor 
datelor PNR enumerate

Or. en


