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Predlog spremembe 204
Alexander Alvaro

Predlog direktive
Člen 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2 črtano
Opredelitve pojmov

Za namene te direktive se uporabljajo 
naslednje opredelitve:
(a) „letalski prevoznik“ pomeni podjetje 
za zračni prevoz z veljavno operativno 
licenco ali enakovrednim dovoljenjem, ki 
mu omogoča opravljanje zračnega 
prevoza potnikov;
(b) „mednarodni let“ pomeni vsak let 
letalskega prevoznika, ki naj bi po voznem 
redu ali nenačrtovano priletel z ozemlja 
tretje države in pristal na ozemlju države 
članice ali zapustil ozemlje države članice 
s končnim ciljem v tretji državi, v obeh 
primerih vključno s prestopnimi ali 
tranzitnimi leti;
(c) „evidenca podatkov o potnikih (PNR)“ 
pomeni zbirko zahtevanih podatkov o 
potovanju vsakega potnika, ki vsebuje vse 
potrebne podatke, s katerimi lahko glavna 
letalska družba in udeležene letalske 
družbe obdelujejo ter nadzorujejo 
rezervacije za vsako potovanje, ki ga 
rezervira posamezna oseba ali se rezervira 
v njenem imenu, ne glede na to, ali je 
sestavni del sistema rezervacij, sistema za 
nadzor odhodov (DCS) ali enakovrednih 
sistemov, ki zagotavljajo enake funkcije;
(d) „potnik“ pomeni vsako osebo, razen 
članov posadke, ki se prevaža ali se bo 
prevažala na letalu s privolitvijo 
prevoznika;
(e) „sistem rezervacij“ pomeni notranji 
sistem vodenja evidenc letalskega 
prevoznika, v katerem se zbirajo podatki 
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PNR za obdelavo rezervacij;
(f) „metoda ‚push‘“ pomeni metodo, v 
skladu s katero letalski prevozniki 
prenesejo zahtevane podatke PNR v 
podatkovno zbirko organa, ki jih zahteva;
(g) „teroristično kaznivo dejanje“ pomeni 
kaznivo dejanje po nacionalnem pravu iz 
členov 1 do 4 Okvirnega sklepa Sveta 
2002/475/PNZ;
(h) „hudo kaznivo dejanje“ pomeni 
kaznivo dejanje po nacionalnem pravu iz 
člena 2(2) Okvirnega sklepa Sveta 
2002/584/PNZ, če se kaznuje z zaporno 
kaznijo ali ukrepom, vezanim na odvzem 
prostosti, do najmanj treh let po 
nacionalni zakonodaji države članice, 
vendar pa lahko države članice izključijo 
takšna manjša kazniva dejanja, za katera 
ob upoštevanju svojih zadevnih kazenskih 
pravosodnih sistemov obdelava 
podatkov PNR v skladu s to direktivo ne bi 
bila usklajena z načelom sorazmernosti;
(i) „hudo mednarodno kaznivo dejanje“ 
pomeni kaznivo dejanje po nacionalnem 
pravu iz člena 2(2) Okvirnega sklepa 
Sveta 2002/584/PNZ, če se kaznuje z 
zaporno kaznijo ali ukrepom, vezanim na 
odvzem prostosti, do najmanj treh let po 
nacionalni zakonodaji države članice, in 
če:
(i) je storjeno v več kot eni državi;
(ii) je storjeno v eni državi, vendar pa se 
znaten del njegove priprave, načrtovanja, 
usmerjanja ali nadzora izvaja v drugi 
državi;
(iii) je storjeno v eni državi, vendar pa pri 
njem sodeluje organizirana kriminalna 
združba, ki izvaja kriminalne dejavnosti v 
več kot eni državi; ali
(iv) je storjeno v eni državi, vendar pa ima 
precejšnje učinke v drugi državi.

Or. en
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Predlog spremembe 205
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) „mednarodni let“ pomeni vsak let 
letalskega prevoznika, ki naj bi po voznem 
redu ali nenačrtovano priletel z ozemlja 
tretje države in pristal na ozemlju države 
članice ali zapustil ozemlje države članice 
s končnim ciljem v tretji državi, v obeh 
primerih vključno s prestopnimi ali 
tranzitnimi leti;

(b) „izbrani mednarodni let“ pomeni vsak 
tvegani let letalskega prevoznika, ki naj bi 
po voznem redu ali nenačrtovano priletel z 
ozemlja tretje države in pristal na ozemlju 
države članice ali zapustil ozemlje države 
članice s končnim ciljem v tretji državi, 
razen tranzitnih letov;

Or. en

Predlog spremembe 206
Hubert Pirker, Frank Engel

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) „mednarodni let“ pomeni vsak let 
letalskega prevoznika, ki naj bi po voznem 
redu ali nenačrtovano priletel z ozemlja 
tretje države in pristal na ozemlju države 
članice ali zapustil ozemlje države članice 
s končnim ciljem v tretji državi, v obeh 
primerih vključno s prestopnimi ali 
tranzitnimi leti;

(b) „mednarodni let“ pomeni vsak let 
letalskega prevoznika, ki naj bi po voznem 
redu ali nenačrtovano priletel z ozemlja 
tretje države in pristal na ozemlju države 
članice ali zapustil ozemlje države članice 
s končnim ciljem v tretji državi, v obeh 
primerih vključno s prestopnimi ali 
tranzitnimi leti, razen letov reševalnih
služb za prevoz bolnikov in organov;

Or. de

Predlog spremembe 207
Cecilia Wikström, Olle Schmidt
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Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) „mednarodni let“ pomeni vsak let 
letalskega prevoznika, ki naj bi po voznem 
redu ali nenačrtovano priletel z ozemlja 
tretje države in pristal na ozemlju države 
članice ali zapustil ozemlje države članice 
s končnim ciljem v tretji državi, v obeh 
primerih vključno s prestopnimi ali 
tranzitnimi leti;

(b) „mednarodni let“ pomeni vsak let 
letalskega prevoznika, ki naj bi po voznem 
redu ali nenačrtovano priletel z ozemlja 
tretje države in pristal na ozemlju države 
članice ali zapustil ozemlje države članice 
s končnim ciljem v tretji državi;

Or. en

Predlog spremembe 208
Véronique Mathieu

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) „mednarodni let“ pomeni vsak let 
letalskega prevoznika, ki naj bi po voznem 
redu ali nenačrtovano priletel z ozemlja 
tretje države in pristal na ozemlju države 
članice ali zapustil ozemlje države članice 
s končnim ciljem v tretji državi, v obeh 
primerih vključno s prestopnimi ali 
tranzitnimi leti;

(b) „let zunaj Unije“ pomeni vsak let 
letalskega prevoznika, ki naj bi po voznem 
redu ali nenačrtovano priletel z ozemlja 
tretje države in pristal na ozemlju države 
članice ali zapustil ozemlje države članice 
s končnim ciljem v tretji državi, v obeh 
primerih vključno s prestopnimi ali 
tranzitnimi leti;

(b a) „let znotraj Unije“ pomeni vsak let 
letalskega prevoznika, ki naj bi po voznem 
redu ali nenačrtovano priletel z ozemlja 
ene države članice Unije s končnim ciljem 
v drugi državi članici;

Or. fr

Obrazložitev

Dodani leti znotraj Unije. Za odpravo vsakršne nejasnosti je potrebna njihova opredelitev.
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Predlog spremembe 209
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) „notranji let“ pomeni vsak let 
letalskega prevoznika, ki naj bi po voznem 
redu ali nenačrtovano priletel z ozemlja 
države članice in pristal na ozemlju 
države članice s končnim ciljem v državi 
članici;

Or. en

Predlog spremembe 210
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) „izbrani let“ je vsak mednarodni let, 
za katerega pristojni nacionalni organi 
ugotovijo, da je verjetno, da ga uporabijo 
potniki, ki so vpleteni v teroristična ali 
huda mednarodna kazniva dejanja; 

Or. en

Predlog spremembe 211
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) „evidenca podatkov o potnikih (PNR)“ 
pomeni zbirko zahtevanih podatkov o 
potovanju vsakega potnika, ki vsebuje vse 

(c) „evidenca podatkov o potnikih (PNR)“ 
pomeni zbirko zahtevanih podatkov o 
potovanju vsakega potnika, ki jih letalski 
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potrebne podatke, s katerimi lahko glavna 
letalska družba in udeležene letalske 
družbe obdelujejo ter nadzorujejo 
rezervacije za vsako potovanje, ki ga 
rezervira posamezna oseba ali se rezervira 
v njenem imenu, ne glede na to, ali je 
sestavni del sistema rezervacij, sistema za 
nadzor odhodov (DCS) ali enakovrednih 
sistemov, ki zagotavljajo enake funkcije;

prevozniki zbirajo in elektronsko hranijo v 
običajnem poteku poslovanja in vsebuje 
vse potrebne podatke, s katerimi lahko 
glavna letalska družba in udeležene 
letalske družbe obdelujejo ter nadzorujejo 
rezervacije za vsako potovanje, ki ga 
rezervira posamezna oseba ali se rezervira 
v njenem imenu, ne glede na to, ali je 
sestavni del sistema rezervacij, sistema za 
nadzor odhodov (DCS) ali enakovrednih 
sistemov, ki zagotavljajo enake funkcije;

Or. en

Predlog spremembe 212
Axel Voss

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) „metoda ‚push‘“ pomeni metodo, v 
skladu s katero letalski prevozniki
prenesejo zahtevane podatke PNR v 
podatkovno zbirko organa, ki jih zahteva;

(f) „metoda ‚push‘“ pomeni metodo, v 
skladu s katero letalski prevozniki svoje 
obstoječe podatke PNR, navedene v prilogi 
k tej direktivi, v podatkovno zbirko organa, 
ki jih zahteva;

Or. de

Predlog spremembe 213
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) „metoda ‚push‘“ pomeni metodo, v 
skladu s katero letalski prevozniki 
prenesejo zahtevane podatke PNR v 
podatkovno zbirko organa, ki jih zahteva;

(f) „metoda ‚push‘“ pomeni metodo, v 
skladu s katero letalski prevozniki 
prenesejo podatke PNR, ki so jih zbrali in 
so navedeni v prilogi, v podatkovno zbirko 
organa, ki jih zahteva;
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Predlog spremembe 214
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) „hudo kaznivo dejanje“ pomeni 
kaznivo dejanje po nacionalnem pravu iz 
člena 2(2) Okvirnega sklepa Sveta 
2002/584/PNZ, če se kaznuje z zaporno 
kaznijo ali ukrepom, vezanim na odvzem 
prostosti, do najmanj treh let po 
nacionalni zakonodaji države članice, 
vendar pa lahko države članice izključijo 
takšna manjša kazniva dejanja, za katera 
ob upoštevanju svojih zadevnih kazenskih 
pravosodnih sistemov obdelava 
podatkov PNR v skladu s to direktivo ne bi 
bila usklajena z načelom sorazmernosti;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Podatki PNR bi se morali obdelovati le za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon 
terorističnih in hudih mednarodnih kaznivih dejanj. Podatki PNR se ne uporabijo za druge 
namene.

Predlog spremembe 215
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) „hudo kaznivo dejanje“ pomeni 
kaznivo dejanje po nacionalnem pravu iz 
člena 2(2) Okvirnega sklepa Sveta 
2002/584/PNZ, če se kaznuje z zaporno 
kaznijo ali ukrepom, vezanim na odvzem 

črtano
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prostosti, do najmanj treh let po 
nacionalni zakonodaji države članice, 
vendar pa lahko države članice izključijo 
takšna manjša kazniva dejanja, za katera 
ob upoštevanju svojih zadevnih kazenskih 
pravosodnih sistemov obdelava 
podatkov PNR v skladu s to direktivo ne bi 
bila usklajena z načelom sorazmernosti;

Or. en

Predlog spremembe 216
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) „hudo kaznivo dejanje“ pomeni 
kaznivo dejanje po nacionalnem pravu iz 
člena 2(2) Okvirnega sklepa Sveta 
2002/584/PNZ, če se kaznuje z zaporno 
kaznijo ali ukrepom, vezanim na odvzem 
prostosti, do najmanj treh let po 
nacionalni zakonodaji države članice, 
vendar pa lahko države članice izključijo 
takšna manjša kazniva dejanja, za katera 
ob upoštevanju svojih zadevnih kazenskih 
pravosodnih sistemov obdelava 
podatkov PNR v skladu s to direktivo ne bi 
bila usklajena z načelom sorazmernosti;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 217
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) „hudo kaznivo dejanje“ pomeni črtano
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kaznivo dejanje po nacionalnem pravu iz 
člena 2(2) Okvirnega sklepa Sveta 
2002/584/PNZ, če se kaznuje z zaporno 
kaznijo ali ukrepom, vezanim na odvzem 
prostosti, do najmanj treh let po 
nacionalni zakonodaji države članice, 
vendar pa lahko države članice izključijo 
takšna manjša kazniva dejanja, za katera 
ob upoštevanju svojih zadevnih kazenskih 
pravosodnih sistemov obdelava 
podatkov PNR v skladu s to direktivo ne bi 
bila usklajena z načelom sorazmernosti;

Or. en

Predlog spremembe 218
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) „hudo kaznivo dejanje“ pomeni 
kaznivo dejanje po nacionalnem pravu iz 
člena 2(2) Okvirnega sklepa Sveta 
2002/584/PNZ, če se kaznuje z zaporno 
kaznijo ali ukrepom, vezanim na odvzem 
prostosti, do najmanj treh let po 
nacionalni zakonodaji države članice, 
vendar pa lahko države članice izključijo 
takšna manjša kazniva dejanja, za katera 
ob upoštevanju svojih zadevnih kazenskih 
pravosodnih sistemov obdelava 
podatkov PNR v skladu s to direktivo ne bi 
bila usklajena z načelom sorazmernosti;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 219
Frank Engel

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka h
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) „hudo kaznivo dejanje“ pomeni 
kaznivo dejanje po nacionalnem pravu iz 
člena 2(2) Okvirnega sklepa Sveta 
2002/584/PNZ, če se kaznuje z zaporno 
kaznijo ali ukrepom, vezanim na odvzem 
prostosti, do najmanj treh let po nacionalni 
zakonodaji države članice, vendar pa 
lahko države članice izključijo takšna 
manjša kazniva dejanja, za katera ob 
upoštevanju svojih zadevnih kazenskih 
pravosodnih sistemov obdelava 
podatkov PNR v skladu s to direktivo ne bi 
bila usklajena z načelom sorazmernosti;

(h) „hudo kaznivo dejanje“ pomeni 
kaznivo dejanje po nacionalnem pravu iz 
člena 2(2) Okvirnega sklepa Sveta 
2002/584/PNZ, če se kaznuje z zaporno 
kaznijo ali ukrepom, vezanim na odvzem 
prostosti, najmanj petih let po nacionalni 
zakonodaji države članice;

Or. en

Predlog spremembe 220
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) „hudo kaznivo dejanje“ pomeni 
kaznivo dejanje po nacionalnem pravu iz 
člena 2(2) Okvirnega sklepa Sveta 
2002/584/PNZ, če se kaznuje z zaporno 
kaznijo ali ukrepom, vezanim na odvzem 
prostosti, do najmanj treh let po nacionalni 
zakonodaji države članice, vendar pa lahko
države članice izključijo takšna manjša 
kazniva dejanja, za katera ob upoštevanju 
svojih zadevnih kazenskih pravosodnih 
sistemov obdelava podatkov PNR v skladu 
s to direktivo ne bi bila usklajena z 
načelom sorazmernosti;

(h) „hudo kaznivo dejanje“ pomeni 
kaznivo dejanje po nacionalnem pravu iz 
člena 2(2) Okvirnega sklepa Sveta 
2002/584/PNZ, če se kaznuje z zaporno 
kaznijo ali ukrepom, vezanim na odvzem 
prostosti, do najmanj treh let po nacionalni 
zakonodaji države članice, vendar pa 
države članice izključijo takšna manjša 
kazniva dejanja, za katera ob upoštevanju 
svojih zadevnih kazenskih pravosodnih 
sistemov obdelava podatkov PNR v skladu 
s to direktivo ne bi bila usklajena z 
načeloma sorazmernosti in nujnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 221
Axel Voss

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

h) „hudo kaznivo dejanje“ pomeni kaznivo 
dejanje po nacionalnem pravu iz člena 2(2) 
Okvirnega sklepa Sveta 2002/584/PNZ, če 
se kaznuje z zaporno kaznijo ali ukrepom, 
vezanim na odvzem prostosti, do najmanj 
treh let po nacionalni zakonodaji države 
članice, vendar pa lahko države članice
izključijo takšna manjša kazniva dejanja, 
za katera ob upoštevanju svojih zadevnih 
kazenskih pravosodnih sistemov obdelava 
podatkov PNR v skladu s to direktivo ne bi 
bila usklajena z načelom sorazmernosti;

h) „hudo kaznivo dejanje“ pomeni kaznivo 
dejanje po nacionalnem pravu iz člena 2(2) 
Okvirnega sklepa Sveta 2002/584/PNZ, če 
se kaznuje z zaporno kaznijo ali ukrepom, 
vezanim na odvzem prostosti, do najmanj
treh let po nacionalni zakonodaji države 
članice, vendar pa se lahko izključijo 
takšna manjša kazniva dejanja, za katera ob 
upoštevanju svojih zadevnih kazenskih 
pravosodnih sistemov obdelava 
podatkov PNR v skladu s to direktivo ne bi 
bila usklajena z načelom sorazmernosti;

Or. de

Predlog spremembe 222
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka i 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) „hudo mednarodno kaznivo dejanje“ 
pomeni kaznivo dejanje po nacionalnem 
pravu iz člena 2(2) Okvirnega sklepa 
Sveta 2002/584/PNZ, če se kaznuje z 
zaporno kaznijo ali ukrepom, vezanim na 
odvzem prostosti, do najmanj treh let po 
nacionalni zakonodaji države članice, in 
če:

črtano

(i) je storjeno v več kot eni državi;
(ii) je storjeno v eni državi, vendar pa se 
znaten del njegove priprave, načrtovanja, 
usmerjanja ali nadzora izvaja v drugi 
državi;
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(iii) je storjeno v eni državi, vendar pa pri 
njem sodeluje organizirana kriminalna 
združba, ki izvaja kriminalne dejavnosti v 
več kot eni državi; ali
(iv) je storjeno v eni državi, vendar pa ima 
precejšnje učinke v drugi državi.

Or. en

Predlog spremembe 223
Frank Engel

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka i – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) „hudo mednarodno kaznivo dejanje“ 
pomeni kaznivo dejanje po nacionalnem 
pravu iz člena 2(2) Okvirnega sklepa Sveta 
2002/584/PNZ, če se kaznuje z zaporno 
kaznijo ali ukrepom, vezanim na odvzem 
prostosti, do najmanj treh let po nacionalni 
zakonodaji države članice, in če:

(i) „hudo mednarodno kaznivo dejanje“ 
pomeni kaznivo dejanje po nacionalnem 
pravu iz člena 2(2) Okvirnega sklepa Sveta 
2002/584/PNZ, če se kaznuje z zaporno 
kaznijo ali ukrepom, vezanim na odvzem 
prostosti, do najmanj petih let po 
nacionalni zakonodaji države članice, in 
če:

Or. en

Predlog spremembe 224
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka i – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) „hudo mednarodno kaznivo dejanje“ 
pomeni kaznivo dejanje po nacionalnem 
pravu iz člena 2(2) Okvirnega sklepa Sveta 
2002/584/PNZ, če se kaznuje z zaporno 
kaznijo ali ukrepom, vezanim na odvzem 
prostosti, do najmanj treh let po nacionalni 
zakonodaji države članice, in če:

(i) „hudo mednarodno kaznivo dejanje“ 
pomeni naslednja kazniva dejanja po 
nacionalnem pravu iz člena 2 (2) 
Okvirnega sklepa Sveta 2002/584/PNZ:
trgovina z ljudmi, trgovina s 
prepovedanimi drogami in nedovoljena 
trgovina z orožjem, strelivom in eksplozivi, 
če se kaznuje z zaporno kaznijo ali 
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ukrepom, vezanim na odvzem prostosti, do 
najmanj treh let po nacionalni zakonodaji 
države članice, in če:

Or. en

Predlog spremembe 225
Axel Voss

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka i – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) „hudo mednarodno kaznivo dejanje“ 
pomeni kaznivo dejanje po nacionalnem 
pravu iz člena 2(2) Okvirnega sklepa Sveta 
2002/584/PNZ, če se kaznuje z zaporno 
kaznijo ali ukrepom, vezanim na odvzem 
prostosti, do najmanj treh let po 
nacionalni zakonodaji države članice, in 
če:

(i) „hudo mednarodno kaznivo dejanje“ 
pomeni kaznivo dejanje po nacionalnem 
pravu iz člena 2(2) Okvirnega sklepa Sveta 
2002/584/PNZ, če se praviloma kaznuje z
daljšo zaporno kaznijo ali obsežnejšim 
varnostnim ukrepom, in če:

Or. de

Predlog spremembe 226
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka i – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) „hudo mednarodno kaznivo dejanje“ 
pomeni kaznivo dejanje po nacionalnem 
pravu iz člena 2(2) Okvirnega sklepa Sveta 
2002/584/PNZ, če se kaznuje z zaporno 
kaznijo ali ukrepom, vezanim na odvzem 
prostosti, do najmanj treh let po nacionalni 
zakonodaji države članice, in če:

(i) „hudo mednarodno kaznivo dejanje“ 
pomeni kaznivo dejanje po nacionalnem 
pravu iz člena 2(2) Okvirnega sklepa Sveta 
2002/584/PNZ, ki ima bistven mednarodni 
dejavnik in se kaznuje z zaporno kaznijo 
ali ukrepom, vezanim na odvzem prostosti, 
do najmanj treh let po nacionalni 
zakonodaji države članice, in če:

Or. en
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Predlog spremembe 227
Cornelia Ernst

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka i 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) „hudo mednarodno kaznivo dejanje“ 
pomeni kaznivo dejanje po nacionalnem 
pravu iz člena 2(2) Okvirnega sklepa Sveta 
2002/584/PNZ, če se kaznuje z zaporno 
kaznijo ali ukrepom, vezanim na odvzem 
prostosti, do najmanj treh let po nacionalni 
zakonodaji države članice, in če:

(i) „hudo mednarodno kaznivo dejanje“ 
pomeni kaznivo dejanje po nacionalnem 
pravu iz člena 2(2) Okvirnega sklepa Sveta 
2002/584/PNZ, če se kaznuje z zaporno 
kaznijo ali ukrepom, vezanim na odvzem 
prostosti, do najmanj petih let po 
nacionalni zakonodaji države članice –
vendar pa lahko države članice izključijo 
takšna manjša kazniva dejanja, za katera 
ob upoštevanju svojih zadevnih kazenskih 
pravosodnih sistemov obdelava 
podatkov PNR v skladu s to direktivo ne bi 
bila usklajena z načelom sorazmernosti –
in če;

Or. en

Predlog spremembe 228
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) „občutljivi podatki“ so osebni podatki, 
ki razkrivajo spol, raso, etnično ali 
socialno poreklo, genetske značilnosti, 
jezik osebe, njeno versko ali filozofsko 
prepričanje, članstvo v sindikatu, 
pripadnost manjšini, zdravstveno stanje 
ali spolno usmerjenost, kot je to določeno 
v členu 21 Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah, pa tudi drugi podatki, 
ki jih nacionalno pravo opredeljuje kot 
občutljive.
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Predlog spremembe 229
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) „anonimizacija“ v smislu direktive je 
lahko opredeljena kot nepopravljiva 
obdelava osebnih podatkov iz Direktive 
1995/46/ES, s strani nadzornika podatkov 
ali druge osebe, tako da podatkov ni 
mogoče povezati z enim ali majhno 
skupino podatkovnih subjektov, ob 
upoštevanju vseh sredstev, za katera je 
razumno pričakovati, da jih bo nadzornik 
ali kdo drug uporabil za identifikacijo te 
osebe; zlati s sklicevanjem na 
identifikacijsko številko, podatke o 
lokaciji, spletni identifikator ali enega ali 
več dejavnikov, ki so značilni za fizično, 
fiziološko, genetsko, duševno, 
gospodarsko, kulturno ali družbeno 
identiteto navedene osebe.

Or. en

Predlog spremembe 230
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) „profiliranje“ je postopek odkrivanja 
vzorcev iz sklopa podatkov z 
avtomatiziranimi ali polavtomatiziranimi 
sredstvi, da se v tem sklopu podatkov 
odkrijejo posebnosti.
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Predlog spremembe 231
Alexander Alvaro

Predlog direktive
Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3 črtano
Enota za informacije o potnikih

1. Vsaka država članica ustanovi ali 
določi organ, pristojen za preprečevanje, 
odkrivanje, preiskovanje ali pregon 
terorističnih in hudih kaznivih dejanj ali 
organizacijsko enoto takšnega organa, da 
deluje kot njena „enota za informacije o 
potnikih“, pristojna za zbiranje 
podatkov PNR od letalskih prevoznikov, 
njihovo hrambo, analiziranje in pošiljanje 
rezultatov analize pristojnim organom iz 
člena 5. Člani osebja enote so lahko 
napoteni iz pristojnih organov javne 
uprave.
2. Dve državi članici ali več držav članic 
lahko ustanovi ali imenuje isti organ, da 
deluje kot njihova enota za informacije o 
potnikih. Taka enota za informacije o 
potnikih se ustanovi v eni od sodelujočih 
držav članic in se šteje za nacionalno 
enoto za informacije o potnikih vseh 
sodelujočih držav članic. Sodelujoče 
države članice se sporazumejo o 
podrobnih pravilih za delovanje enote za 
informacije o potnikih in upoštevajo 
zahteve iz te direktive.
3. Vsaka država članica o tem uradno 
obvesti Komisijo v enem mesecu od 
vzpostavitve enote za informacije o 
potnikih in lahko svojo izjavo kadar koli 
posodobi. Komisija objavi te podatke, 
vključno z njihovimi posodobitvami, v 
Uradnem listu Evropske unije.
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Predlog spremembe 232
Axel Voss

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica ustanovi ali 
določi organ, pristojen za preprečevanje, 
odkrivanje, preiskovanje ali pregon 
terorističnih in hudih kaznivih dejanj ali 
organizacijsko enoto takšnega organa, da 
deluje kot njena „enota za informacije o 
potnikih“, pristojna za zbiranje 
podatkov PNR od letalskih prevoznikov, 
njihovo hrambo, analiziranje in pošiljanje 
rezultatov analize pristojnim organom iz 
člena 5. Člani osebja enote so lahko 
napoteni iz pristojnih organov javne 
uprave.

1. Ustanovi se evropski organ za 
preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali 
pregon terorističnih in hudih kaznivih 
dejanj, da deluje kot „enota za informacije 
o potnikih“, pristojna za zbiranje 
podatkov PNR od letalskih prevoznikov, 
njihovo hrambo, analiziranje in pošiljanje 
rezultatov analize pristojnim organom iz 
člena 5.

Or. de

Obrazložitev

Na organ se ne prenesejo posebna pooblastila, neodvisna od preiskovalnih dejavnosti 
nacionalnih policijskih organov. Njegova pooblastila so v celoti v pristojnosti države članice.

Predlog spremembe 233
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica ustanovi ali določi 
organ, pristojen za preprečevanje, 
odkrivanje, preiskovanje ali pregon 
terorističnih in hudih kaznivih dejanj ali 
organizacijsko enoto takšnega organa, da 
deluje kot njena „enota za informacije o 

1. Vsaka država članica ustanovi ali določi 
organ, pristojen za preprečevanje, 
odkrivanje, preiskovanje ali pregon 
terorističnih kaznivih dejanj ali 
organizacijsko enoto takšnega organa, da 
deluje kot njena „enota za informacije o 
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potnikih“, pristojna za zbiranje 
podatkov PNR od letalskih prevoznikov, 
njihovo hrambo, analiziranje in pošiljanje 
rezultatov analize pristojnim organom iz 
člena 5. Člani osebja enote so lahko 
napoteni iz pristojnih organov javne 
uprave.

potnikih“, pristojna za zbiranje 
podatkov PNR od letalskih prevoznikov, 
njihovo hrambo, analiziranje in pošiljanje 
rezultatov analize pristojnim organom iz 
člena 5. Člani osebja enote so lahko 
napoteni iz pristojnih organov javne 
uprave.

Or. en

Predlog spremembe 234
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica ustanovi ali določi 
organ, pristojen za preprečevanje, 
odkrivanje, preiskovanje ali pregon 
terorističnih in hudih kaznivih dejanj ali 
organizacijsko enoto takšnega organa, da 
deluje kot njena „enota za informacije o 
potnikih“, pristojna za zbiranje 
podatkov PNR od letalskih prevoznikov, 
njihovo hrambo, analiziranje in pošiljanje 
rezultatov analize pristojnim organom iz 
člena 5. Člani osebja enote so lahko 
napoteni iz pristojnih organov javne 
uprave.

1. Vsaka država članica ustanovi ali določi 
organ, pristojen za preprečevanje, 
odkrivanje, preiskovanje ali pregon 
terorističnih in hudih mednarodnih 
kaznivih dejanj ali organizacijsko enoto 
takšnega organa, da deluje kot njena „enota 
za informacije o potnikih“, pristojna za 
zbiranje podatkov PNR od letalskih 
prevoznikov, njihovo hrambo, analiziranje 
in pošiljanje rezultatov analize pristojnim 
organom iz člena 5. Člani osebja enote so 
lahko napoteni iz pristojnih organov javne 
uprave.

Or. en

Predlog spremembe 235
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Preveri se, da nudijo zaposleni, ki se 
pridružijo enotam za informacije o 
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potnikih, največja možna zagotovila o 
sposobnosti in poštenosti za obdelavo 
podatkov PNR, ki se zberejo v skladu s to 
direktivo; zaposleni se lahko kaznujejo v 
skladu s členom 10a.

Or. en

Predlog spremembe 236
Frank Engel

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Dve državi članici ali več držav članic 
lahko ustanovi ali imenuje isti organ, da 
deluje kot njihova enota za informacije o 
potnikih. Taka enota za informacije o 
potnikih se ustanovi v eni od sodelujočih 
držav članic in se šteje za nacionalno enoto 
za informacije o potnikih vseh sodelujočih 
držav članic. Sodelujoče države članice se 
sporazumejo o podrobnih pravilih za 
delovanje enote za informacije o potnikih 
in upoštevajo zahteve iz te direktive.

2. Dve državi članici ali več držav članic 
lahko ustanovi ali imenuje isti organ, 
recimo Europol, da deluje kot njihova 
enota za informacije o potnikih. Taka enota 
za informacije o potnikih se ustanovi v eni 
od sodelujočih držav članic ali na 
Europolu in se šteje za nacionalno enoto 
za informacije o potnikih vseh sodelujočih 
držav članic. Sodelujoče države članice se 
sporazumejo o podrobnih pravilih za 
delovanje enote za informacije o potnikih 
in upoštevajo zahteve iz te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 237
Axel Voss

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Dve državi članici ali več držav članic 
lahko ustanovi ali imenuje isti organ, da 
deluje kot njihova enota za informacije o 
potnikih. Taka enota za informacije o 
potnikih se ustanovi v eni od sodelujočih 

2. Enota za informacije o potnikih se 
ustanovi na ozemlju države članice 
Evropske unije. Sodelujoče države članice 
se sporazumejo o podrobnih pravilih za 
delovanje enote za informacije o potnikih 
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držav članic in se šteje za nacionalno 
enoto za informacije o potnikih vseh 
sodelujočih držav članic. Sodelujoče 
države članice se sporazumejo o podrobnih 
pravilih za delovanje enote za informacije 
o potnikih in upoštevajo zahteve iz te 
direktive.

in upoštevajo zahteve iz te direktive.

Or. de

Predlog spremembe 238
Hubert Pirker

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Dve državi članici ali več držav članic 
lahko ustanovi ali imenuje isti organ, da 
deluje kot njihova enota za informacije o 
potnikih. Taka enota za informacije o 
potnikih se ustanovi v eni od sodelujočih 
držav članic in se šteje za nacionalno enoto 
za informacije o potnikih vseh sodelujočih 
držav članic. Sodelujoče države članice se 
sporazumejo o podrobnih pravilih za 
delovanje enote za informacije o potnikih 
in upoštevajo zahteve iz te direktive.

2. Dve državi članici ali več držav članic 
lahko ustanovi organ ali ga imenuje, kot 
na primer Europol, da deluje kot njihova 
enota za informacije o potnikih. Taka enota 
za informacije o potnikih se ustanovi v eni 
od sodelujočih držav članic ali na sedežu 
nadrejenega organa, na primer Europola,
in se šteje za nacionalno enoto za 
informacije o potnikih vseh sodelujočih 
držav članic. Sodelujoče države članice se 
sporazumejo o podrobnih pravilih za 
delovanje enote za informacije o potnikih 
in upoštevajo zahteve iz te direktive.

Or. de

Predlog spremembe 239
Axel Voss

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Ustanovi se upravni odbor, ki 
nadzoruje dejavnosti enote za informacije 
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o potnikih. Upravni odbor sestavljajo en 
predstavnik vsakega pristojnega 
nacionalnega organa in predstavniki 
Europola, evropskega nadzornika za 
varstvo podatkov in Evropske komisije. 
Upravni odbor sprejme svoj poslovnik in 
izmed svojih članov izvoli predsednika in 
njegovega namestnika.

Or. de

Obrazložitev

Upravni odbor bi moral odločati o glavnih nerutinskih zadevah. Direktor se ukvarja z 
vsakodnevnimi vprašanji, kadrovskimi zadevami ter pripravo in izvajanjem sklepov 
upravnega odbora.

Predlog spremembe 240
Axel Voss

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vsaka država članica o tem uradno 
obvesti Komisijo v enem mesecu od 
vzpostavitve enote za informacije o 
potnikih in lahko svojo izjavo kadar koli 
posodobi. Komisija objavi te podatke in 
njihove morebitne posodobitve v Uradnem 
listu Evropske unije.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 241
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Vsaka enota za informacije o potnikih 
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imenuje uradnika za varstvo podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 242
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Podatki PNR o potnikih na 
mednarodnih letih se shranijo, obdelujejo 
in analizirajo samo na ozemlju Unije. Za 
te postopke se torej uporablja pravo Unije 
o varstvu osebnih podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 243
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Države članice zagotovijo, da so za 
osebe, zaposlene v enotah za informacije o 
potnikih, v primeru, da so odgovorne za 
napačno uporabo ali zlorabo podatkov 
PNR ali druge kršitve nacionalnih 
predpisov, sprejetih na podlagi te 
direktive, določene odvračilne, učinkovite 
in sorazmerne kazni, vključno 
kazenskopravnimi sankcijami.

Or. en

Predlog spremembe 244
Martin Ehrenhauser
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Predlog direktive
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a
Podatki PNR o potnikih na mednarodnih 
letih se shranijo, obdelujejo in analizirajo 
samo na ozemlju Unije. Za te postopke se 
torej uporablja zakonodaja Unije o 
varstvu osebnih podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 245
Alexander Alvaro

Predlog direktive
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4 črtano
Obdelava podatkov PNR

1. Podatke PNR, ki jih posredujejo letalski 
prevozniki v skladu s členom 6 v zvezi z 
mednarodnimi leti, katerih cilj ali začetek 
je na ozemlju katere koli države članice, 
zbira enota za informacije o potnikih 
ustrezne države članice. Če podatki PNR, 
ki jih prenesejo letalski prevozniki, 
vsebujejo podatke, ki niso navedeni v 
Prilogi, enota za informacije o potnikih 
takšne podatke izbriše neposredno ob 
prejemu.
2. Enota za informacije o potnikih 
obdeluje podatke PNR samo za naslednje 
namene:
(a) za izvajanje ocenjevanj potnikov pred 
njihovim načrtovanim prihodom v državo 
članico ali odhodom iz nje, da bi ugotovila 
istovetnost vseh oseb, ki bi lahko 
sodelovale pri terorističnem ali hudem 
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mednarodnem kaznivem dejanju in ki jih 
morajo pristojni organi iz člena 5 
podrobneje obravnavati. Pri izvajanju 
takšnega ocenjevanja lahko enota za 
informacije o potnikih obdeluje 
podatke PNR glede na vnaprej določena 
merila. Države članice zagotovijo, da se 
kakršno koli ujemanje podatkov na 
podlagi takšne avtomatizirane obdelave v 
vsakem posameznem primeru pregleda z 
neavtomatiziranimi sredstvi z namenom 
preveriti, ali mora pristojni organ iz 
člena 5 ukrepati;
(b) za izvajanje ocenjevanj potnikov pred 
njihovim načrtovanim prihodom v državo 
članico ali odhodom iz nje, da bi ugotovila 
istovetnost vseh oseb, ki bi lahko 
sodelovale pri terorističnem ali hudem 
kaznivem dejanju in ki jih morajo 
pristojni organi iz člena 5 podrobneje 
obravnavati. Pri izvajanju takšnih ocen 
lahko enota za informacije o potnikih 
primerja podatke PNR s podatki v 
ustreznih podatkovnih zbirkah, vključno z 
mednarodnimi ali nacionalnimi 
podatkovnimi zbirkami ali nacionalnimi 
deli podatkovnih zbirk Unije, če so 
vzpostavljene na podlagi prava Unije, in 
sicer o osebah in predmetih, ki so iskani 
ali so v zvezi z njimi razpisani ukrepi, v 
skladu s pravili Unije ter mednarodnimi 
in nacionalnimi pravili, ki veljajo za 
takšne podatkovne zbirke. Države članice 
zagotovijo, da se kakršno koli ujemanje 
podatkov na podlagi takšne 
avtomatizirane obdelave v vsakem 
posameznem primeru pregleda z 
neavtomatiziranimi sredstvi z namenom 
preveriti, ali mora pristojni organ iz 
člena 5 ukrepati;
(c) za odzivanje v vsakem posameznem 
primeru na ustrezno utemeljene zahteve 
pristojnih organov za zagotavljanje in 
obdelavo podatkov PNR v posebnih 
primerih zaradi preprečevanja, 
odkrivanja, preiskovanja in pregona 
terorističnih ali hudih kaznivih dejanj ter 



AM\897635SL.doc 27/163 PE486.159v01-00

SL

za zagotavljanje rezultatov takšne 
obdelave pristojnim organom; ter
(d) za analiziranje podatkov PNR za 
namene posodabljanja ali oblikovanja 
novih meril za izvajanje ocenjevanj zaradi 
ugotavljanja istovetnosti oseb, ki lahko 
sodelujejo pri terorističnem ali hudem 
mednarodnem kaznivem dejanju v skladu 
s točko (a).
3. Ocenjevanje potnikov pred njihovim 
načrtovanim prihodom v državo članico 
ali odhodom iz države članice iz točke (a) 
odstavka 2 se izvaja na nediskriminatoren 
način na podlagi ocenjevalnih meril, ki 
jih je oblikovala zadevna enota za 
informacije o potnikih. Države članice 
zagotovijo, da enota za informacije o 
potnikih določi ocenjevalna merila v 
sodelovanju s pristojnimi organi iz 
člena 5. Ocenjevalna merila ne smejo 
temeljiti na rasnem ali etničnem poreklu 
osebe, njenem verskem, filozofskem ali 
političnem prepričanju, članstvu v 
sindikatu, zdravstvenem stanju ali 
spolnem življenju.
4. Enota države članice za informacije o 
potnikih posreduje podatke PNR ali 
rezultate o obdelavi podatkov PNR o 
posameznikih, katerih istovetnost je 
ugotovljena v skladu s točkama (a) in (b) 
odstavka 2, v podrobnejšo preučitev 
ustreznim pristojnim organom iste države 
članice. Tak prenos se lahko izvede le za 
vsak primer posebej.

Or. en

Predlog spremembe 246
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Podatke PNR, ki jih posredujejo letalski 
prevozniki v skladu s členom 6 v zvezi z 
mednarodnimi leti, katerih cilj ali začetek 
je na ozemlju katere koli države članice, 
zbira enota za informacije o potnikih 
ustrezne države članice. Če podatki PNR, 
ki jih prenesejo letalski prevozniki, 
vsebujejo podatke, ki niso navedeni v 
Prilogi, enota za informacije o potnikih 
takšne podatke izbriše neposredno ob 
prejemu.

1. Podatke PNR, ki jih posredujejo letalski 
prevozniki v skladu s členom 6 v zvezi z 
izbranimi mednarodnimi leti, katerih cilj 
ali začetek je na ozemlju katere koli države 
članice, zbira enota za informacije o 
potnikih ustrezne države članice. Če 
podatki PNR, ki jih prenesejo letalski 
prevozniki, vsebujejo podatke, ki niso 
navedeni v Prilogi, enota za informacije o 
potnikih takšne podatke trajno izbriše 
neposredno ob prejemu.

Or. en

Predlog spremembe 247
Axel Voss

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Podatke PNR, ki jih posredujejo letalski 
prevozniki v skladu s členom 6 v zvezi z 
mednarodnimi leti, katerih cilj ali začetek 
je na ozemlju katere koli države članice, 
zbira enota za informacije o potnikih 
ustrezne države članice. Če podatki PNR, 
ki jih prenesejo letalski prevozniki, 
vsebujejo podatke, ki niso navedeni v 
Prilogi, enota za informacije o potnikih 
takšne podatke izbriše neposredno ob 
prejemu.

1. Podatke PNR, ki jih posredujejo letalski 
prevozniki v skladu s členom 6 v zvezi z 
mednarodnimi leti, katerih cilj ali začetek 
je na ozemlju katere koli države članice, 
zbira enota za informacije o potnikih. Če 
podatki PNR, ki jih prenesejo letalski 
prevozniki, vsebujejo podatke, ki niso 
navedeni v Prilogi, enota za informacije o 
potnikih takšne podatke izbriše neposredno 
ob prejemu.

Or. de

Predlog spremembe 248
Ioan Enciu

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1



AM\897635SL.doc 29/163 PE486.159v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Podatke PNR, ki jih posredujejo letalski 
prevozniki v skladu s členom 6 v zvezi z 
mednarodnimi leti, katerih cilj ali začetek 
je na ozemlju katere koli države članice, 
zbira enota za informacije o potnikih 
ustrezne države članice. Če podatki PNR, 
ki jih prenesejo letalski prevozniki, 
vsebujejo podatke, ki niso navedeni v 
Prilogi, enota za informacije o potnikih 
takšne podatke izbriše neposredno ob 
prejemu.

1. Podatke PNR, ki jih posredujejo letalski 
prevozniki v skladu s členom 6 v zvezi z 
mednarodnimi leti, katerih cilj ali začetek 
je na ozemlju katere koli države članice, 
zbira enota za informacije o potnikih 
ustrezne države članice, ki zagotavlja 
največjo varnost. Če podatki PNR, ki jih 
prenesejo letalski prevozniki, vsebujejo 
podatke, ki niso navedeni v Prilogi, enota 
za informacije o potnikih takšne podatke 
izbriše neposredno ob prejemu.

Or. ro

Predlog spremembe 249
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Podatke PNR, ki jih posredujejo letalski 
prevozniki v skladu s členom 6 v zvezi z 
mednarodnimi leti, katerih cilj ali začetek 
je na ozemlju katere koli države članice, 
zbira enota za informacije o potnikih 
ustrezne države članice. Če podatki PNR, 
ki jih prenesejo letalski prevozniki, 
vsebujejo podatke, ki niso navedeni v 
Prilogi, enota za informacije o potnikih 
takšne podatke izbriše neposredno ob 
prejemu.

1. Podatke PNR, ki jih posredujejo letalski 
prevozniki v skladu s členom 6 v zvezi z 
mednarodnimi leti, katerih cilj ali začetek 
je na ozemlju katere koli države članice, 
zbira enota za informacije o potnikih 
ustrezne države članice. Letalski 
prevozniki ne prenašajo občutljivih 
podatkov. Če podatki PNR, ki jih prenesejo 
letalski prevozniki, vsebujejo podatke, ki 
niso navedeni v Prilogi, enota za 
informacije o potnikih takšne podatke 
izbriše neposredno ob prejemu.

Or. en
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Predlog spremembe 250
Véronique Mathieu

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Podatke PNR, ki jih posredujejo letalski 
prevozniki v skladu s členom 6 v zvezi z 
mednarodnimi leti, katerih cilj ali začetek 
je na ozemlju katere koli države članice, 
zbira enota za informacije o potnikih 
ustrezne države članice. Če podatki PNR, 
ki jih prenesejo letalski prevozniki, 
vsebujejo podatke, ki niso navedeni v 
Prilogi, enota za informacije o potnikih 
takšne podatke izbriše neposredno ob 
prejemu.

1. Podatke PNR, ki jih posredujejo letalski 
prevozniki v skladu s členom 6 v zvezi z 
leti znotraj in zunaj Unije, katerih cilj ali 
začetek je na ozemlju katere koli države 
članice, zbira enota za informacije o 
potnikih ustrezne države članice. Če 
podatki PNR, ki jih prenesejo letalski 
prevozniki, vsebujejo podatke, ki niso 
navedeni v Prilogi, enota za informacije o 
potnikih takšne podatke izbriše neposredno 
ob prejemu.

Or. fr

Obrazložitev

Predlog spremembe upošteva, da so bili v področje uporabe vključeni vsi leti znotraj Unije. 
Izraza let znotraj in zunaj Unije sta boljša od mednarodnih/notranjih letov po schengenskem 
zakoniku o mejah, ker tovrstno poimenovanje ne ustreza direktivi, ki se bo uporabljala na 
celotnem ozemlju Evropske unije.

Predlog spremembe 251
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Stroške zbiranja, obdelave in prenosa 
podatkov PNR nosijo države članice.

Or. en

Predlog spremembe 252
Martin Ehrenhauser
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Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Stroške zbiranja, obdelave in prenosa 
podatkov PNR nosijo države članice.

Or. en

Predlog spremembe 253
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Profiliranje podatkov PNR je po tej 
direktivi prepovedano.

Or. en

Predlog spremembe 254
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) za izvajanje ocenjevanj potnikov pred 
njihovim načrtovanim prihodom v državo 
članico ali odhodom iz nje, da bi ugotovila 
istovetnost vseh oseb, ki bi lahko 
sodelovale pri terorističnem ali hudem 
mednarodnem kaznivem dejanju in ki jih 
morajo pristojni organi iz člena 5 
podrobneje obravnavati. Pri izvajanju 
takšnega ocenjevanja lahko enota za 
informacije o potnikih obdeluje 
podatke PNR glede na vnaprej določena 
merila. Države članice zagotovijo, da se 

črtano
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kakršno koli ujemanje podatkov na 
podlagi takšne avtomatizirane obdelave v 
vsakem posameznem primeru pregleda z 
neavtomatiziranimi sredstvi z namenom 
preveriti, ali mora pristojni organ iz 
člena 5 ukrepati;

Or. en

Obrazložitev

Profiliranje ali obdelava podatkov PNR na podlagi vnaprej določenih meril ne smeta biti 
dovoljena, če ni pravne opredelitve profiliranja na ravni EU.

Predlog spremembe 255
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) za izvajanje ocenjevanj potnikov pred 
njihovim načrtovanim prihodom v državo 
članico ali odhodom iz nje, da bi ugotovila 
istovetnost vseh oseb, ki bi lahko 
sodelovale pri terorističnem ali hudem 
mednarodnem kaznivem dejanju in ki jih 
morajo pristojni organi iz člena 5 
podrobneje obravnavati. Pri izvajanju 
takšnega ocenjevanja lahko enota za 
informacije o potnikih obdeluje 
podatke PNR glede na vnaprej določena 
merila. Države članice zagotovijo, da se 
kakršno koli ujemanje podatkov na 
podlagi takšne avtomatizirane obdelave v 
vsakem posameznem primeru pregleda z 
neavtomatiziranimi sredstvi z namenom 
preveriti, ali mora pristojni organ iz 
člena 5 ukrepati;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 256
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) za izvajanje ocenjevanj potnikov pred 
njihovim načrtovanim prihodom v državo 
članico ali odhodom iz nje, da bi ugotovila 
istovetnost vseh oseb, ki bi lahko 
sodelovale pri terorističnem ali hudem 
mednarodnem kaznivem dejanju in ki jih 
morajo pristojni organi iz člena 5 
podrobneje obravnavati. Pri izvajanju 
takšnega ocenjevanja lahko enota za 
informacije o potnikih obdeluje 
podatke PNR glede na vnaprej določena 
merila. Države članice zagotovijo, da se 
kakršno koli ujemanje podatkov na 
podlagi takšne avtomatizirane obdelave v 
vsakem posameznem primeru pregleda z 
neavtomatiziranimi sredstvi z namenom
preveriti, ali mora pristojni organ iz 
člena 5 ukrepati;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 257
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) za izvajanje ocenjevanj potnikov pred 
njihovim načrtovanim prihodom v državo 
članico ali odhodom iz nje, da bi ugotovila 
istovetnost vseh oseb, ki bi lahko 
sodelovale pri terorističnem ali hudem 
mednarodnem kaznivem dejanju in ki jih 
morajo pristojni organi iz člena 5 
podrobneje obravnavati. Pri izvajanju 
takšnega ocenjevanja lahko enota za 

(a) za izvajanje ocenjevanj potnikov pred 
njihovim načrtovanim prihodom v državo 
članico ali odhodom iz nje, da bi ugotovila 
istovetnost vseh oseb, ki bi lahko 
sodelovale pri terorističnem kaznivem 
dejanju in ki jih morajo pristojni organi iz 
člena 5 podrobneje obravnavati. Pri 
izvajanju takšnega ocenjevanja lahko enota 
za informacije o potnikih obdeluje podatke 
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informacije o potnikih obdeluje 
podatke PNR glede na vnaprej določena 
merila. Države članice zagotovijo, da se 
kakršno koli ujemanje podatkov na podlagi 
takšne avtomatizirane obdelave v vsakem 
posameznem primeru pregleda z 
neavtomatiziranimi sredstvi z namenom 
preveriti, ali mora pristojni organ iz člena 5 
ukrepati;

PNR glede na vnaprej določena merila, ki 
jih opredelijo pristojni organi iz člena 5. 
Države članice zagotovijo, da se kakršno 
koli ujemanje podatkov na podlagi takšne 
avtomatizirane obdelave v vsakem 
posameznem primeru pregleda z 
neavtomatiziranimi sredstvi z namenom 
preveriti, ali mora pristojni organ iz člena 5 
ukrepati;

Or. en

Predlog spremembe 258
Ioan Enciu

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) za izvajanje ocenjevanj potnikov pred 
njihovim načrtovanim prihodom v državo 
članico ali odhodom iz nje, da bi ugotovila 
istovetnost vseh oseb, ki bi lahko 
sodelovale pri terorističnem ali hudem 
mednarodnem kaznivem dejanju in ki jih 
morajo pristojni organi iz člena 5 
podrobneje obravnavati. Pri izvajanju 
takšnega ocenjevanja lahko enota za 
informacije o potnikih obdeluje 
podatke PNR glede na vnaprej določena 
merila. Države članice zagotovijo, da se 
kakršno koli ujemanje podatkov na podlagi 
takšne avtomatizirane obdelave v vsakem 
posameznem primeru pregleda z 
neavtomatiziranimi sredstvi z namenom 
preveriti, ali mora pristojni organ iz člena 5 
ukrepati;

(a) za izvajanje ocenjevanj potnikov pred 
njihovim načrtovanim prihodom v državo 
članico ali odhodom iz nje, da bi ugotovila 
istovetnost vseh oseb, ki bi lahko 
sodelovale pri terorističnem ali hudem 
mednarodnem kaznivem dejanju in ki jih 
morajo pristojni organi iz člena 5 
podrobneje obravnavati. Pri izvajanju 
takšnega ocenjevanja enota za informacije 
o potnikih obdeluje podatke PNR glede na 
objektivna vnaprej določena merila. 
Države članice zagotovijo, da se kakršno 
koli ujemanje podatkov na podlagi takšne 
avtomatizirane obdelave v vsakem 
posameznem primeru pregleda z 
neavtomatiziranimi sredstvi z namenom 
preveriti, ali mora pristojni organ iz člena 5 
ukrepati; 

Or. ro
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Predlog spremembe 259
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) za izvajanje ocenjevanj potnikov pred 
njihovim načrtovanim prihodom v državo 
članico ali odhodom iz nje, da bi ugotovila 
istovetnost vseh oseb, ki bi lahko 
sodelovale pri terorističnem ali hudem 
mednarodnem kaznivem dejanju in ki jih 
morajo pristojni organi iz člena 5 
podrobneje obravnavati. Pri izvajanju 
takšnega ocenjevanja lahko enota za 
informacije o potnikih obdeluje 
podatke PNR glede na vnaprej določena 
merila. Države članice zagotovijo, da se 
kakršno koli ujemanje podatkov na podlagi 
takšne avtomatizirane obdelave v vsakem 
posameznem primeru pregleda z 
neavtomatiziranimi sredstvi z namenom 
preveriti, ali mora pristojni organ iz člena 5 
ukrepati;

(a) za izvajanje ocenjevanj potnikov pred 
njihovim načrtovanim prihodom v državo 
članico ali odhodom iz nje, da bi ugotovila 
istovetnost vseh oseb, ki bi lahko 
sodelovale pri terorističnem ali hudem 
mednarodnem kaznivem dejanju in ki jih 
morajo pristojni organi iz člena 5 
podrobneje obravnavati. Pri izvajanju 
takšnega ocenjevanja enota za informacije 
o potnikih ne sme obdelovati 
podatkov PNR glede na vnaprej določena 
merila. Države članice zagotovijo, da se 
kakršno koli ujemanje podatkov na podlagi 
avtomatizirane obdelave v vsakem 
posameznem primeru pregleda z 
neavtomatiziranimi sredstvi z namenom 
preveriti, ali mora pristojni organ iz člena 5 
ukrepati;

Or. en

Predlog spremembe 260
Axel Voss

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) za izvajanje ocenjevanj potnikov pred 
njihovim načrtovanim prihodom v državo 
članico ali odhodom iz nje, da bi ugotovila 
istovetnost vseh oseb, ki bi lahko 
sodelovale pri terorističnem ali hudem 
mednarodnem kaznivem dejanju in ki jih 
morajo pristojni organi iz člena 5 
podrobneje obravnavati. Pri izvajanju 
takšnega ocenjevanja lahko enota za 

(a) za izvajanje ocenjevanj potnikov pred 
njihovim načrtovanim prihodom v državo 
članico ali odhodom iz nje, da bi ugotovila 
istovetnost vseh oseb, ki bi lahko 
sodelovale pri terorističnem ali hudem 
mednarodnem kaznivem dejanju in ki jih 
morajo pristojni organi iz člena 5 
podrobneje obravnavati. Pri izvajanju 
takšnega ocenjevanja lahko enota za 
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informacije o potnikih obdeluje 
podatke PNR glede na vnaprej določena 
merila. Države članice zagotovijo, da se 
kakršno koli ujemanje podatkov na podlagi 
takšne avtomatizirane obdelave v vsakem 
posameznem primeru pregleda z 
neavtomatiziranimi sredstvi z namenom 
preveriti, ali mora pristojni organ iz člena 5 
ukrepati;

informacije o potnikih obdeluje 
podatke PNR glede na vnaprej določena 
merila. Enota za informacije o potnikih 
zagotovi, da se kakršno koli ujemanje 
podatkov na podlagi takšne avtomatizirane 
obdelave v vsakem posameznem primeru 
pregleda z neavtomatiziranimi sredstvi z 
namenom preveriti, ali mora pristojni 
organ iz člena 5 ukrepati;

Or. de

Predlog spremembe 261
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) za izvajanje ocenjevanj potnikov pred 
njihovim načrtovanim prihodom v državo 
članico ali odhodom iz nje, da bi ugotovila 
istovetnost vseh oseb, ki bi lahko 
sodelovale pri terorističnem ali hudem 
kaznivem dejanju in ki jih morajo 
pristojni organi iz člena 5 podrobneje 
obravnavati. Pri izvajanju takšnih ocen 
lahko enota za informacije o potnikih 
primerja podatke PNR s podatki v 
ustreznih podatkovnih zbirkah, vključno z
mednarodnimi ali nacionalnimi 
podatkovnimi zbirkami ali nacionalnimi 
deli podatkovnih zbirk Unije, če so 
vzpostavljene na podlagi prava Unije, in 
sicer o osebah in predmetih, ki so iskani 
ali so v zvezi z njimi razpisani ukrepi, v 
skladu s pravili Unije ter mednarodnimi 
in nacionalnimi pravili, ki veljajo za 
takšne podatkovne zbirke. Države članice 
zagotovijo, da se kakršno koli ujemanje 
podatkov na podlagi takšne 
avtomatizirane obdelave v vsakem 
posameznem primeru pregleda z 
neavtomatiziranimi sredstvi z namenom 
preveriti, ali mora pristojni organ iz 

črtano
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člena 5 ukrepati;

Or. en

Predlog spremembe 262
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) za izvajanje ocenjevanj potnikov pred 
njihovim načrtovanim prihodom v državo 
članico ali odhodom iz nje, da bi ugotovila 
istovetnost vseh oseb, ki bi lahko 
sodelovale pri terorističnem ali hudem 
kaznivem dejanju in ki jih morajo pristojni 
organi iz člena 5 podrobneje obravnavati. 
Pri izvajanju takšnih ocen lahko enota za 
informacije o potnikih primerja podatke 
PNR s podatki v ustreznih podatkovnih 
zbirkah, vključno z mednarodnimi ali 
nacionalnimi podatkovnimi zbirkami ali 
nacionalnimi deli podatkovnih zbirk Unije, 
če so vzpostavljene na podlagi prava Unije, 
in sicer o osebah in predmetih, ki so iskani 
ali so v zvezi z njimi razpisani ukrepi, v 
skladu s pravili Unije ter mednarodnimi in 
nacionalnimi pravili, ki veljajo za takšne 
podatkovne zbirke. Države članice 
zagotovijo, da se kakršno koli ujemanje 
podatkov na podlagi takšne avtomatizirane 
obdelave v vsakem posameznem primeru 
pregleda z neavtomatiziranimi sredstvi z 
namenom preveriti, ali mora pristojni 
organ iz člena 5 ukrepati;

(b) za preverjanje istovetnosti potnikov 
pred njihovim načrtovanim prihodom v 
državo članico ali odhodom iz nje, da bi 
ugotovila istovetnost vseh oseb, ki bi lahko 
sodelovale pri terorističnem ali hudem 
mednarodnem kaznivem dejanju in ki jih 
morajo pristojni organi iz člena 5 
podrobneje obravnavati. Pri izvajanju 
takšnih preverjanj lahko enota za 
informacije o potnikih primerja podatke 
PNR s posebej načrtovanimi 
podatkovnimi zbirkami, vzpostavljenimi za 
preprečevanje, odkrivanje, preiskavo in 
pregon terorističnih in hudih 
mednarodnih kaznivih dejanj, vključno z 
mednarodnimi ali nacionalnimi 
podatkovnimi zbirkami ali nacionalnimi 
deli podatkovnih zbirk Unije, če so 
vzpostavljene na podlagi prava Unije, in 
sicer o osebah in predmetih, ki so iskani ali 
so v zvezi z njimi razpisani ukrepi, v 
skladu s pravili Unije ter mednarodnimi in 
nacionalnimi pravili, ki veljajo za takšne 
podatkovne zbirke. Države članice 
zagotovijo, da se kakršno koli ujemanje 
podatkov na podlagi takšne avtomatizirane 
obdelave v vsakem posameznem primeru 
pregleda z neavtomatiziranimi sredstvi z 
namenom preveriti, ali mora pristojni 
organ iz člena 5 ukrepati;

Or. en
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Predlog spremembe 263
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) za izvajanje ocenjevanj potnikov pred 
njihovim načrtovanim prihodom v državo 
članico ali odhodom iz nje, da bi ugotovila 
istovetnost vseh oseb, ki bi lahko 
sodelovale pri terorističnem ali hudem
kaznivem dejanju in ki jih morajo pristojni 
organi iz člena 5 podrobneje obravnavati. 
Pri izvajanju takšnih ocen lahko enota za 
informacije o potnikih primerja podatke 
PNR s podatki v ustreznih podatkovnih 
zbirkah, vključno z mednarodnimi ali 
nacionalnimi podatkovnimi zbirkami ali 
nacionalnimi deli podatkovnih zbirk Unije, 
če so vzpostavljene na podlagi prava Unije, 
in sicer o osebah in predmetih, ki so iskani 
ali so v zvezi z njimi razpisani ukrepi, v 
skladu s pravili Unije ter mednarodnimi in 
nacionalnimi pravili, ki veljajo za takšne 
podatkovne zbirke. Države članice 
zagotovijo, da se kakršno koli ujemanje 
podatkov na podlagi takšne avtomatizirane 
obdelave v vsakem posameznem primeru 
pregleda z neavtomatiziranimi sredstvi z 
namenom preveriti, ali mora pristojni 
organ iz člena 5 ukrepati;

(b) za izvajanje ocenjevanj potnikov pred 
njihovim načrtovanim prihodom v državo 
članico ali odhodom iz nje, da bi ugotovila 
istovetnost vseh oseb, ki bi lahko 
sodelovale pri terorističnem kaznivem 
dejanju in ki jih morajo pristojni organi iz 
člena 5 podrobneje obravnavati. Pri 
izvajanju takšnih ocen lahko enota za 
informacije o potnikih primerja podatke 
PNR s podatki v ustreznih podatkovnih 
zbirkah, vključno z mednarodnimi ali 
nacionalnimi podatkovnimi zbirkami ali 
nacionalnimi deli podatkovnih zbirk Unije, 
če so vzpostavljene na podlagi prava Unije, 
in sicer o osebah in predmetih, ki so iskani 
ali so v zvezi z njimi razpisani ukrepi, v 
skladu s pravili Unije ter mednarodnimi in 
nacionalnimi pravili, ki veljajo za takšne 
podatkovne zbirke. Države članice 
zagotovijo, da se kakršno koli ujemanje 
podatkov na podlagi takšne avtomatizirane 
obdelave v vsakem posameznem primeru 
pregleda z neavtomatiziranimi sredstvi z 
namenom preveriti, ali mora pristojni 
organ iz člena 5 ukrepati;

Or. en

Predlog spremembe 264
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) za izvajanje ocenjevanj potnikov pred 
njihovim načrtovanim prihodom v državo 

(b) za dodatno ocenjevanje potnikov, ki ga 
lahko pristojni organi iz člena 5 izvedejo
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članico ali odhodom iz nje, da bi ugotovila 
istovetnost vseh oseb, ki bi lahko 
sodelovale pri terorističnem ali hudem 
kaznivem dejanju in ki jih morajo
pristojni organi iz člena 5 podrobneje 
obravnavati. Pri izvajanju takšnih ocen 
lahko enota za informacije o potnikih 
primerja podatke PNR s podatki v 
ustreznih podatkovnih zbirkah, vključno z 
mednarodnimi ali nacionalnimi 
podatkovnimi zbirkami ali nacionalnimi 
deli podatkovnih zbirk Unije, če so 
vzpostavljene na podlagi prava Unije, in 
sicer o osebah in predmetih, ki so iskani ali 
so v zvezi z njimi razpisani ukrepi, v 
skladu s pravili Unije ter mednarodnimi in 
nacionalnimi pravili, ki veljajo za takšne 
podatkovne zbirke. Države članice 
zagotovijo, da se kakršno koli ujemanje 
podatkov na podlagi takšne avtomatizirane 
obdelave v vsakem posameznem primeru 
pregleda z neavtomatiziranimi sredstvi z 
namenom preveriti, ali mora pristojni 
organ iz člena 5 ukrepati;

pred njihovim načrtovanim prihodom v 
državo članico ali odhodom iz nje, pri 
katerih dejstva utemeljujejo sum, da bi 
lahko sodelovali pri terorističnem ali 
hudem mednarodnem kaznivem dejanju . 
Pri izvajanju takšnih ocen lahko enota za 
informacije o potnikih primerja podatke 
PNR s podatki v ustreznih podatkovnih 
zbirkah, vključno z mednarodnimi ali 
nacionalnimi podatkovnimi zbirkami ali 
nacionalnimi deli podatkovnih zbirk Unije, 
če so vzpostavljene na podlagi prava Unije, 
in sicer o osebah in predmetih, ki so iskani 
ali so v zvezi z njimi razpisani ukrepi, v 
skladu s pravili Unije ter mednarodnimi in 
nacionalnimi pravili, ki veljajo za takšne 
podatkovne zbirke. Države članice 
zagotovijo, da se kakršno koli ujemanje 
podatkov na podlagi takšne avtomatizirane 
obdelave v vsakem posameznem primeru 
pregleda z neavtomatiziranimi sredstvi z 
namenom preveriti, ali mora pristojni 
organ iz člena 5 ukrepati;

Or. en

Predlog spremembe 265
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) za izvajanje ocenjevanj potnikov pred 
njihovim načrtovanim prihodom v državo 
članico ali odhodom iz nje, da bi ugotovila 
istovetnost vseh oseb, ki bi lahko 
sodelovale pri terorističnem ali hudem 
kaznivem dejanju in ki jih morajo 
pristojni organi iz člena 5 podrobneje 
obravnavati. Pri izvajanju takšnih ocen 
lahko enota za informacije o potnikih 
primerja podatke PNR s podatki v 
ustreznih podatkovnih zbirkah, vključno z 

(b) za dodatno ocenjevanje potnikov, ki ga 
lahko pristojni organi iz člena 5 izvedejo
pred njihovim načrtovanim prihodom v 
državo članico ali odhodom iz nje, pri 
katerih obstaja utemeljen sum, da bi 
lahko sodelovali pri terorističnem ali 
hudem mednarodnem kaznivem dejanju . 
Pri izvajanju takšnih ocen lahko enota za 
informacije o potnikih primerja podatke 
PNR s podatki v ustreznih podatkovnih 
zbirkah, vključno z mednarodnimi ali 
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mednarodnimi ali nacionalnimi 
podatkovnimi zbirkami ali nacionalnimi 
deli podatkovnih zbirk Unije, če so 
vzpostavljene na podlagi prava Unije, in 
sicer o osebah in predmetih, ki so iskani ali 
so v zvezi z njimi razpisani ukrepi, v 
skladu s pravili Unije ter mednarodnimi in 
nacionalnimi pravili, ki veljajo za takšne 
podatkovne zbirke. Države članice 
zagotovijo, da se kakršno koli ujemanje 
podatkov na podlagi takšne avtomatizirane 
obdelave v vsakem posameznem primeru 
pregleda z neavtomatiziranimi sredstvi z 
namenom preveriti, ali mora pristojni 
organ iz člena 5 ukrepati;

nacionalnimi podatkovnimi zbirkami ali 
nacionalnimi deli podatkovnih zbirk Unije, 
če so vzpostavljene na podlagi prava Unije, 
in sicer o osebah in predmetih, ki so iskani 
ali so v zvezi z njimi razpisani ukrepi, v 
skladu s pravili Unije ter mednarodnimi in 
nacionalnimi pravili, ki veljajo za takšne 
podatkovne zbirke. Države članice 
zagotovijo, da se kakršno koli ujemanje 
podatkov na podlagi takšne avtomatizirane 
obdelave v vsakem posameznem primeru 
pregleda z neavtomatiziranimi sredstvi z 
namenom preveriti, ali mora pristojni 
organ iz člena 5 ukrepati;

Or. en

Predlog spremembe 266
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) za odzivanje v vsakem posameznem 
primeru na ustrezno utemeljene zahteve 
pristojnih organov za zagotavljanje in 
obdelavo podatkov PNR v posebnih 
primerih zaradi preprečevanja, odkrivanja, 
preiskovanja in pregona terorističnih ali 
hudih kaznivih dejanj ter za zagotavljanje 
rezultatov takšne obdelave pristojnim 
organom; ter

(c) za odzivanje v vsakem posameznem 
primeru na ustrezno utemeljene zahteve 
pristojnih organov za zagotavljanje in 
obdelavo podatkov PNR v posebnih 
primerih zaradi preprečevanja, odkrivanja, 
preiskovanja in pregona terorističnih ali 
hudih mednarodnih kaznivih dejanj ter za 
zagotavljanje rezultatov takšne obdelave 
pristojnim organom; ter

Or. en

Predlog spremembe 267
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka c
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) za odzivanje v vsakem posameznem 
primeru na ustrezno utemeljene zahteve 
pristojnih organov za zagotavljanje in 
obdelavo podatkov PNR v posebnih 
primerih zaradi preprečevanja, odkrivanja, 
preiskovanja in pregona terorističnih ali 
hudih kaznivih dejanj ter za zagotavljanje 
rezultatov takšne obdelave pristojnim 
organom; ter

(c) za odzivanje v vsakem posameznem 
primeru na ustrezno obrazloženo zaprosilo 
pristojnih organov za zagotavljanje in 
obdelavo podatkov PNR v posebnih 
primerih zaradi preprečevanja, odkrivanja, 
preiskovanja in pregona terorističnih 
kaznivih dejanj ter za zagotavljanje 
rezultatov takšne obdelave pristojnim 
organom; ter

Or. en

Predlog spremembe 268
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) za odzivanje v vsakem posameznem 
primeru na ustrezno utemeljene zahteve 
pristojnih organov za zagotavljanje in 
obdelavo podatkov PNR v posebnih 
primerih zaradi preprečevanja, odkrivanja, 
preiskovanja in pregona terorističnih ali 
hudih kaznivih dejanj ter za zagotavljanje 
rezultatov takšne obdelave pristojnim 
organom; ter

(c) za odzivanje v vsakem posameznem 
primeru na ustrezno utemeljene zahteve 
pristojnih organov za zagotavljanje in 
obdelavo podatkov PNR v posebnih 
primerih zaradi preprečevanja, odkrivanja, 
preiskovanja in pregona terorističnih ali 
hudih mednarodnih kaznivih dejanj ter za 
zagotavljanje rezultatov takšne obdelave 
pristojnim organom; ter

Or. en

Predlog spremembe 269
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) za analiziranje podatkov PNR za črtano



PE486.159v01-00 42/163 AM\897635SL.doc

SL

namene posodabljanja ali oblikovanja 
novih meril za izvajanje ocenjevanj zaradi 
ugotavljanja istovetnosti oseb, ki lahko 
sodelujejo pri terorističnem ali hudem 
mednarodnem kaznivem dejanju v skladu 
s točko (a).

Or. en

Predlog spremembe 270
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) za analiziranje podatkov PNR za 
namene posodabljanja ali oblikovanja 
novih meril za izvajanje ocenjevanj zaradi 
ugotavljanja istovetnosti oseb, ki lahko 
sodelujejo pri terorističnem ali hudem 
mednarodnem kaznivem dejanju v skladu 
s točko (a).

črtano

Or. en

Predlog spremembe 271
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) za analiziranje podatkov PNR za 
namene posodabljanja ali oblikovanja 
novih meril za izvajanje ocenjevanj zaradi 
ugotavljanja istovetnosti oseb, ki lahko 
sodelujejo pri terorističnem ali hudem 
mednarodnem kaznivem dejanju v skladu 
s točko (a).

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 272
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) za analiziranje podatkov PNR za 
namene posodabljanja ali oblikovanja 
novih meril za izvajanje ocenjevanj zaradi 
ugotavljanja istovetnosti oseb, ki lahko 
sodelujejo pri terorističnem ali hudem 
mednarodnem kaznivem dejanju v skladu 
s točko (a).

črtano

Or. en

Predlog spremembe 273
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) za analiziranje podatkov PNR za 
namene posodabljanja ali oblikovanja 
novih meril za izvajanje ocenjevanj zaradi 
ugotavljanja istovetnosti oseb, ki lahko 
sodelujejo pri terorističnem ali hudem 
mednarodnem kaznivem dejanju v skladu 
s točko (a).

(d) za analiziranje podatkov PNR za 
namene posodabljanja ali oblikovanja 
novih meril za izvajanje ocenjevanj zaradi 
ugotavljanja istovetnosti oseb, ki lahko 
sodelujejo pri terorističnem kaznivem 
dejanju v skladu s točko (a).

Or. en

Predlog spremembe 274
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ocenjevanje potnikov pred njihovim 
načrtovanim prihodom v državo članico 
ali odhodom iz države članice iz točke (a) 
odstavka 2 se izvaja na nediskriminatoren 
način na podlagi ocenjevalnih meril, ki 
jih je oblikovala zadevna enota za 
informacije o potnikih. Države članice 
zagotovijo, da enota za informacije o 
potnikih določi ocenjevalna merila v 
sodelovanju s pristojnimi organi iz 
člena 5. Ocenjevalna merila ne smejo 
temeljiti na rasnem ali etničnem poreklu 
osebe, njenem verskem, filozofskem ali 
političnem prepričanju, članstvu v 
sindikatu, zdravstvenem stanju ali 
spolnem življenju.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Profiliranje ali obdelava podatkov PNR na podlagi vnaprej določenih meril ne smeta biti 
dovoljena, če ni pravne opredelitve profiliranja na ravni EU.

Predlog spremembe 275
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ocenjevanje potnikov pred njihovim 
načrtovanim prihodom v državo članico ali 
odhodom iz države članice iz točke (a) 
odstavka 2 se izvaja na nediskriminatoren 
način na podlagi ocenjevalnih meril, ki jih 
je oblikovala zadevna enota za 
informacije o potnikih. Države članice 
zagotovijo, da enota za informacije o 
potnikih določi ocenjevalna merila v 
sodelovanju s pristojnimi organi iz člena 5. 
Ocenjevalna merila ne smejo temeljiti na 

3. Ocenjevanje potnikov pred njihovim 
načrtovanim prihodom v državo članico ali 
odhodom iz države članice iz točke (a) 
odstavka 2 se izvaja na nediskriminatoren 
način na podlagi ocenjevalnih meril. 
Države članice zagotovijo, da ocenjevalna 
merila določijo pristojni organi iz člena 5. 
Ocenjevalna merila ne smejo temeljiti na 
rasnem ali etničnem poreklu osebe, njenem 
verskem, filozofskem ali političnem 
prepričanju, članstvu v sindikatu, 
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rasnem ali etničnem poreklu osebe, njenem 
verskem, filozofskem ali političnem 
prepričanju, članstvu v sindikatu, 
zdravstvenem stanju ali spolnem življenju.

zdravstvenem stanju ali spolnem življenju.

Or. en

Predlog spremembe 276
Kinga Göncz

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ocenjevanje potnikov pred njihovim 
načrtovanim prihodom v državo članico ali 
odhodom iz države članice iz točke (a) 
odstavka 2 se izvaja na nediskriminatoren 
način na podlagi ocenjevalnih meril, ki jih 
je oblikovala zadevna enota za informacije 
o potnikih. Države članice zagotovijo, da 
enota za informacije o potnikih določi 
ocenjevalna merila v sodelovanju s 
pristojnimi organi iz člena 5. Ocenjevalna 
merila ne smejo temeljiti na rasnem ali 
etničnem poreklu osebe, njenem verskem, 
filozofskem ali političnem prepričanju, 
članstvu v sindikatu, zdravstvenem stanju 
ali spolnem življenju.

3. Ocenjevanje potnikov pred njihovim 
načrtovanim prihodom v državo članico ali 
odhodom iz države članice iz točke (a) 
odstavka 2 se izvaja na nediskriminatoren 
način na podlagi ocenjevalnih meril, ki jih 
je oblikovala zadevna enota za informacije 
o potnikih. Države članice zagotovijo, da 
enota za informacije o potnikih določi 
ocenjevalna merila v sodelovanju s 
pristojnimi organi iz člena 5. Ocenjevalna 
merila ne smejo temeljiti na rasnem ali 
etničnem poreklu osebe, njenem verskem, 
filozofskem ali političnem prepričanju, 
članstvu v sindikatu, zdravstvenem stanju, 
invalidnosti ali spolni usmeritvi.

Or. en

Predlog spremembe 277
Tanja Fajon

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ocenjevanje potnikov pred njihovim 
načrtovanim prihodom v državo članico ali 
odhodom iz države članice iz točke (a) 

3. Ocenjevanje potnikov pred njihovim 
načrtovanim prihodom v državo članico ali 
odhodom iz države članice iz točke (a) 
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odstavka 2 se izvaja na nediskriminatoren 
način na podlagi ocenjevalnih meril, ki jih 
je oblikovala zadevna enota za 
informacije o potnikih. Države članice 
zagotovijo, da enota za informacije o 
potnikih določi ocenjevalna merila v 
sodelovanju s pristojnimi organi iz člena 5. 
Ocenjevalna merila ne smejo temeljiti na 
rasnem ali etničnem poreklu osebe, njenem 
verskem, filozofskem ali političnem 
prepričanju, članstvu v sindikatu, 
zdravstvenem stanju ali spolnem življenju.

odstavka 2 se izvaja na nediskriminatoren 
način na podlagi skupnih ocenjevalnih 
meril v sodelovanju s pristojnimi organi iz 
člena 5. Ocenjevalna merila ne smejo 
temeljiti na rasnem ali etničnem poreklu 
osebe, njenem verskem, filozofskem ali 
političnem prepričanju, članstvu v 
sindikatu, zdravstvenem stanju ali spolnem 
življenju.

Or. en

Predlog spremembe 278
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Obdelavo podatkov PNR se lahko 
odredi le pristojno sodišča ali organ 
države članice na prošnjo enote za 
informacije o potnikih. Enota za 
informacije o potnikih lahko sama 
sprejme odredbo samo če zazna nevarnost 
zaradi odlašanja („periculum in mora“).

Or. en

Predlog spremembe 279
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Prenos podatkov PNR odredi le 
sodišče iz države članice na zahtevo enote 
za informacije o potnikih. Enota za 
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informacije o potnikih lahko sama 
sprejme odredbo samo če zazna nevarnost 
zaradi odlašanja („periculum in mora“).

Or. en

Predlog spremembe 280
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Enota države članice za informacije o 
potnikih posreduje podatke PNR ali 
rezultate o obdelavi podatkov PNR o 
posameznikih, katerih istovetnost je 
ugotovljena v skladu s točkama (a) in (b)
odstavka 2, v podrobnejšo preučitev 
ustreznim pristojnim organom iste države 
članice. Tak prenos se lahko izvede le za 
vsak primer posebej.

4. Enota države članice za informacije o 
potnikih posreduje podatke PNR ali 
rezultate o obdelavi podatkov PNR o 
posameznikih, katerih istovetnost je 
ugotovljena v skladu s točko (b)
odstavka 2, v podrobnejšo preučitev 
ustreznim pristojnim organom iste države 
članice. Tak prenos se lahko izvede le za 
vsak primer posebej.

Or. en

Predlog spremembe 281
Axel Voss

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Enota države članice za informacije o 
potnikih posreduje podatke PNR ali 
rezultate o obdelavi podatkov PNR o 
posameznikih, katerih istovetnost je 
ugotovljena v skladu s točkama (a) in (b) 
odstavka 2, v podrobnejšo preučitev 
ustreznim pristojnim organom iste države 
članice. Tak prenos se lahko izvede le za 
vsak primer posebej.

4. Enota za informacije o potnikih 
posreduje podatke PNR ali rezultate o 
obdelavi podatkov PNR o posameznikih, 
katerih istovetnost je ugotovljena v skladu 
s točkama (a) in (b) odstavka 2, v 
podrobnejšo preučitev ustreznim pristojnim 
organom iste države članice. Tak prenos se 
lahko izvede le za vsak primer posebej.
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Or. de

Predlog spremembe 282
Ágnes Hankiss

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Enota države članice za informacije o 
potnikih posreduje podatke PNR ali 
rezultate o obdelavi podatkov PNR o 
posameznikih, katerih istovetnost je 
ugotovljena v skladu s točkama (a) in (b) 
odstavka 2, v podrobnejšo preučitev 
ustreznim pristojnim organom iste države 
članice. Tak prenos se lahko izvede le za 
vsak primer posebej.

4. Enota države članice za informacije o 
potnikih posreduje podatke PNR ali 
rezultate o obdelavi podatkov PNR o 
posameznikih, katerih istovetnost je 
ugotovljena v skladu s točkama (a) in (b) 
odstavka 2, v podrobnejšo preučitev 
ustreznim pristojnim organom iste države 
članice. Glede na rezultat preiskave se 
ugotovitve o posamezniku, katerega 
istovetnost je bila ugotovljena, shranijo, to 
pa se upošteva pri odločanju o času 
hrambe podatkov. Tak prenos se lahko 
izvede le za vsak primer posebej.

Or. hu

Predlog spremembe 283
Tanja Fajon

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Enota države članice za informacije o 
potnikih posreduje podatke PNR ali 
rezultate o obdelavi podatkov PNR o 
posameznikih, katerih istovetnost je 
ugotovljena v skladu s točkama (a) in (b) 
odstavka 2, v podrobnejšo preučitev 
ustreznim pristojnim organom iste države 
članice. Tak prenos se lahko izvede le za 
vsak primer posebej.

4. Enota države članice za informacije o 
potnikih ali skupina držav članic 
posreduje podatke PNR ali rezultate o 
obdelavi podatkov PNR o posameznikih, 
katerih istovetnost je ugotovljena v skladu 
s točkama (a) in (b) odstavka 2, v 
podrobnejšo preučitev ustreznim pristojnim 
organom iste države članice. Tak prenos se 
lahko izvede le za vsak primer posebej.
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Or. en

Predlog spremembe 284
Alexander Alvaro

Predlog direktive
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5 črtano
Pristojni organi

1. Vsaka država članica določi seznam 
pristojnih organov, pristojnih za 
zahtevanje ali prejemanje podatkov PNR 
ali rezultatov obdelave podatkov PNR od 
enot za informacije o potnikih zaradi 
podrobnega preučevanja takšnih 
informacij ali za sprejetje ustreznih 
ukrepov preprečevanja, odkrivanja, 
preiskovanja in pregona terorističnih ter 
hudih kaznivih dejanj.
2. Pristojne organe sestavljajo organi, 
pristojni za preprečevanje, odkrivanje, 
preiskovanje ali pregon terorističnih in 
hudih kaznivih dejanj.
3. Vsaka država članica Komisijo uradno 
obvesti o seznamu svojih pristojnih 
organov najpozneje v 12 mesecih od 
začetka veljavnosti te direktive in lahko 
kadar koli posodobi svojo izjavo. Komisija 
objavi te podatke in njihove morebitne 
posodobitve v Uradnem listu Evropske 
unije.
4. Podatke PNR o potnikih in rezultate 
obdelave podatkov PNR, ki jih prejme 
enota za informacije o potnikih, lahko 
nadalje obdelujejo pristojni organi držav 
članic samo za namene preprečevanja, 
odkrivanja, preiskovanja ali pregona 
terorističnih ali hudih kaznivih dejanj.
5. Odstavek 4 ne posega v pristojnost 
pregona ali sodno pristojnost države 
članice, če se med pregonom na podlagi 
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takšne obdelave odkrijejo druga kazniva 
dejanja ali indici o njih.
6. Pristojni organi izključno zaradi 
avtomatizirane obdelave podatkov PNR ne 
smejo sprejeti odločitve, ki bi imela 
negativen pravni učinek na osebo ali bi 
pomembneje vplivala nanjo. Takšne 
odločitve ne smejo sprejeti na podlagi 
podatkov o rasnem ali etničnem poreklu 
osebe, njenem verskem, filozofskem ali 
političnem prepričanju, članstvu v 
sindikatu, zdravstvenem stanju ali 
spolnem življenju.

Or. en

Predlog spremembe 285
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica določi seznam 
pristojnih organov, pristojnih za zahtevanje 
ali prejemanje podatkov PNR ali rezultatov 
obdelave podatkov PNR od enot za 
informacije o potnikih zaradi podrobnega 
preučevanja takšnih informacij ali za 
sprejetje ustreznih ukrepov preprečevanja, 
odkrivanja, preiskovanja in pregona 
terorističnih ter hudih kaznivih dejanj.

1. Vsaka država članica določi seznam 
pristojnih organov, pristojnih za zahtevanje 
ali prejemanje podatkov PNR ali rezultatov 
obdelave podatkov PNR za vsak primer 
posebej od enot za informacije o potnikih 
zaradi podrobnega preučevanja takšnih 
informacij ali za sprejetje ustreznih 
ukrepov preprečevanja, odkrivanja, 
preiskovanja in pregona terorističnih ter 
hudih mednarodnih kaznivih dejanj.

Or. en

Predlog spremembe 286
Axel Voss

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica določi seznam 
pristojnih organov, pristojnih za zahtevanje 
ali prejemanje podatkov PNR ali rezultatov 
obdelave podatkov PNR od enot za 
informacije o potnikih zaradi podrobnega 
preučevanja takšnih informacij ali za 
sprejetje ustreznih ukrepov preprečevanja, 
odkrivanja, preiskovanja in pregona 
terorističnih ter hudih kaznivih dejanj.

1. Vsaka država članica določi seznam 
pristojnih organov, pristojnih za zahtevanje 
ali prejemanje podatkov PNR ali rezultatov 
obdelave podatkov PNR od enote za 
informacije o potnikih zaradi podrobnega 
preučevanja takšnih informacij ali za 
sprejetje ustreznih ukrepov preprečevanja, 
odkrivanja, preiskovanja in pregona 
terorističnih ter hudih kaznivih dejanj.

Or. de

Predlog spremembe 287
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica določi seznam 
pristojnih organov, pristojnih za zahtevanje 
ali prejemanje podatkov PNR ali rezultatov 
obdelave podatkov PNR od enot za 
informacije o potnikih zaradi podrobnega 
preučevanja takšnih informacij ali za 
sprejetje ustreznih ukrepov preprečevanja, 
odkrivanja, preiskovanja in pregona 
terorističnih ter hudih kaznivih dejanj.

1. Vsaka država članica določi seznam 
pristojnih organov, pristojnih za zahtevanje 
ali prejemanje podatkov PNR ali rezultatov 
obdelave podatkov PNR od enot za 
informacije o potnikih zaradi podrobnega 
preučevanja takšnih informacij ali za 
sprejetje ustreznih ukrepov preprečevanja, 
odkrivanja, preiskovanja in pregona 
terorističnih kaznivih dejanj.

Or. en

Predlog spremembe 288
Ioan Enciu

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica določi seznam 1. Vsaka država članica ob upoštevanju 
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pristojnih organov, pristojnih za zahtevanje 
ali prejemanje podatkov PNR ali rezultatov 
obdelave podatkov PNR od enot za 
informacije o potnikih zaradi podrobnega 
preučevanja takšnih informacij ali za 
sprejetje ustreznih ukrepov preprečevanja, 
odkrivanja, preiskovanja in pregona 
terorističnih ter hudih kaznivih dejanj.

načel nujnosti in sorazmernosti določi 
seznam pristojnih organov, pristojnih za 
zahtevanje ali prejemanje podatkov PNR 
ali rezultatov obdelave podatkov PNR od 
enot za informacije o potnikih zaradi 
podrobnega preučevanja takšnih informacij 
ali za sprejetje ustreznih ukrepov 
preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in 
pregona terorističnih ter hudih kaznivih 
dejanj.

Or. ro

Predlog spremembe 289
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica določi seznam 
pristojnih organov, pristojnih za zahtevanje 
ali prejemanje podatkov PNR ali rezultatov 
obdelave podatkov PNR od enot za 
informacije o potnikih zaradi podrobnega 
preučevanja takšnih informacij ali za 
sprejetje ustreznih ukrepov preprečevanja, 
odkrivanja, preiskovanja in pregona 
terorističnih ter hudih kaznivih dejanj.

1. Vsaka država članica določi seznam 
pristojnih organov, pristojnih za zahtevanje 
ali prejemanje podatkov PNR ali rezultatov 
obdelave podatkov PNR od enot za 
informacije o potnikih zaradi podrobnega 
preučevanja takšnih informacij ali za 
sprejetje ustreznih ukrepov preprečevanja, 
odkrivanja, preiskovanja in pregona 
terorističnih ter hudih mednarodnih 
kaznivih dejanj.

Or. en

Predlog spremembe 290
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pristojne organe sestavljajo organi, 2. Pristojni organi so organi, pristojni za 
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pristojni za preprečevanje, odkrivanje, 
preiskovanje ali pregon terorističnih in 
hudih kaznivih dejanj.

preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali 
pregon terorističnih in hudih mednarodnih 
kaznivih dejanj.

Or. en

Predlog spremembe 291
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pristojne organe sestavljajo organi, 
pristojni za preprečevanje, odkrivanje, 
preiskovanje ali pregon terorističnih in 
hudih kaznivih dejanj.

2. Pristojne organe sestavljajo organi, 
pristojni za preprečevanje, odkrivanje, 
preiskovanje ali pregon terorističnih 
kaznivih dejanj.

Or. en

Predlog spremembe 292
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pristojne organe sestavljajo organi, 
pristojni za preprečevanje, odkrivanje, 
preiskovanje ali pregon terorističnih in 
hudih kaznivih dejanj.

2. Pristojne organe sestavljajo organi, 
pristojni za preprečevanje, odkrivanje, 
preiskovanje ali pregon terorističnih in 
hudih mednarodnih kaznivih dejanj.

Or. en

Predlog spremembe 293
Manfred Weber

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vsaka država članica Komisijo uradno 
obvesti o seznamu svojih pristojnih 
organov najpozneje v 12 mesecih od 
začetka veljavnosti te direktive in lahko 
kadar koli posodobi svojo izjavo. Komisija 
objavi te podatke in njihove morebitne 
posodobitve v Uradnem listu Evropske 
unije.

3. Vsaka država članica Komisijo uradno 
obvesti o seznamu svojih pristojnih 
organov najpozneje v 12 mesecih od 
začetka veljavnosti te direktive oziroma v 
12 mesecih po prvi uporabi podatkov iz 
evidence podatkov o potnikih za namene, 
določene v tej direktivi, in lahko kadar koli 
posodobi svojo izjavo Komisija objavi te 
podatke in njihove morebitne posodobitve 
v Uradnem listu Evropske unije.

Or. de

Predlog spremembe 294
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Podatke PNR o potnikih in rezultate 
obdelave podatkov PNR, ki jih prejme 
enota za informacije o potnikih, lahko 
nadalje obdelujejo pristojni organi držav 
članic samo za namene preprečevanja, 
odkrivanja, preiskovanja ali pregona 
terorističnih ali hudih kaznivih dejanj.

4. Podatke PNR o potnikih in rezultate 
obdelave podatkov PNR, ki jih prejme 
enota za informacije o potnikih, lahko 
nadalje obdelujejo pristojni organi držav 
članic samo za namene preprečevanja, 
odkrivanja, preiskovanja ali pregona 
terorističnih ali hudih mednarodnih
kaznivih dejanj.

Or. en

Predlog spremembe 295
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Podatke PNR o potnikih in rezultate 4. Podatke PNR o potnikih in rezultate 
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obdelave podatkov PNR, ki jih prejme 
enota za informacije o potnikih, lahko 
nadalje obdelujejo pristojni organi držav 
članic samo za namene preprečevanja, 
odkrivanja, preiskovanja ali pregona 
terorističnih ali hudih kaznivih dejanj.

obdelave podatkov PNR, ki jih prejme 
enota za informacije o potnikih, lahko 
nadalje obdelujejo pristojni organi držav 
članic samo za namene preprečevanja, 
odkrivanja, preiskovanja ali pregona 
terorističnih kaznivih dejanj.

Or. en

Predlog spremembe 296
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Podatke PNR o potnikih in rezultate 
obdelave podatkov PNR, ki jih prejme 
enota za informacije o potnikih, lahko 
nadalje obdelujejo pristojni organi držav 
članic samo za namene preprečevanja, 
odkrivanja, preiskovanja ali pregona 
terorističnih ali hudih kaznivih dejanj.

4. Podatke PNR o potnikih in rezultate 
obdelave podatkov PNR, ki jih prejme 
enota za informacije o potnikih, lahko 
nadalje obdelujejo pristojni organi držav 
članic samo za namene preprečevanja, 
odkrivanja, preiskovanja ali pregona 
terorističnih ali hudih mednarodnih
kaznivih dejanj.

Or. en

Predlog spremembe 297
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Odstavek 4 ne posega v pristojnost 
pregona ali sodno pristojnost države 
članice, če se med pregonom na podlagi 
takšne obdelave odkrijejo druga kazniva 
dejanja ali indici o njih.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 298
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Pristojni organi izključno zaradi 
avtomatizirane obdelave podatkov PNR ne 
smejo sprejeti odločitve, ki bi imela 
negativen pravni učinek na osebo ali bi 
pomembneje vplivala nanjo. Takšne 
odločitve ne smejo sprejeti na podlagi 
podatkov o rasnem ali etničnem poreklu 
osebe, njenem verskem, filozofskem ali 
političnem prepričanju, članstvu v 
sindikatu, zdravstvenem stanju ali spolnem 
življenju.

6. Pristojni organi izključno zaradi 
avtomatizirane obdelave podatkov PNR ne 
smejo sprejeti odločitve, ki bi imela 
negativen pravni učinek na osebo ali bi 
pomembneje vplivala nanjo. Takšne 
odločitve v skladu s členom 21 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah ne 
smejo sprejeti na podlagi podatkov o spolu, 
rasi, barvi kože, etničnem ali socialnem
poreklu, genetskih značilnostih, jeziku
osebe, njenem verskem, filozofskem ali 
političnem prepričanju, članstvu v 
sindikatu, pripadnosti manjšini, 
premoženju, invalidnosti, starosti,
zdravstvenem stanju ali spolni 
usmerjenosti.

Or. en

Predlog spremembe 299
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Pristojni organi izključno zaradi 
avtomatizirane obdelave podatkov PNR ne 
smejo sprejeti odločitve, ki bi imela 
negativen pravni učinek na osebo ali bi 
pomembneje vplivala nanjo. Takšne 
odločitve ne smejo sprejeti na podlagi 
podatkov o rasnem ali etničnem poreklu 
osebe, njenem verskem, filozofskem ali 
političnem prepričanju, članstvu v 

6. Pristojni organi izključno na podlagi 
avtomatizirane obdelave podatkov PNR, 
njihove obdelave glede na predhodno 
določena merila ali katere koli druge 
oblike profiliranja ne smejo sprejeti 
odločitve, ki bi imela škodljiv pravni 
učinek na zadevno osebo ali bi nanjo 
pomembno vplivala. Takšne odločitve ne 
smejo sprejeti na podlagi podatkov o 
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sindikatu, zdravstvenem stanju ali spolnem 
življenju.

rasnem ali etničnem poreklu osebe, njenem 
verskem, filozofskem ali političnem 
prepričanju, članstvu v sindikatu, 
zdravstvenem stanju ali spolnem življenju.

Or. en

Predlog spremembe 300
Tanja Fajon

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Pristojni organi izključno zaradi 
avtomatizirane obdelave podatkov PNR ne 
smejo sprejeti odločitve, ki bi imela 
negativen pravni učinek na osebo ali bi 
pomembneje vplivala nanjo. Takšne 
odločitve ne smejo sprejeti na podlagi 
podatkov o rasnem ali etničnem poreklu 
osebe, njenem verskem, filozofskem ali 
političnem prepričanju, članstvu v 
sindikatu, zdravstvenem stanju ali spolnem 
življenju.

6. Pristojni organi izključno zaradi 
avtomatizirane obdelave podatkov PNR ne 
smejo sprejeti odločitve, ki bi imela 
negativen pravni učinek na osebo ali bi 
pomembneje vplivala nanjo. Takšne 
odločitve ne smejo sprejeti na podlagi 
podatkov o rasnem ali etničnem poreklu 
osebe, njenem verskem ali političnem 
prepričanju, članstvu v sindikatu, 
zdravstvenem stanju ali spolnem življenju.

Or. en

Predlog spremembe 301
Alexander Alvaro

Predlog direktive
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6 črtano
Obveznosti letalskih prevoznikov

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da letalski 
prevozniki prenašajo (na način „push“) 
podatke PNR, kot so določeni v členu 2(c) 
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in podrobno opredeljeni v Prilogi, v 
podatkovno zbirko nacionalne enote za 
informacije o potnikih države članice, na 
ozemlju katere je cilj ali začetek 
mednarodnega leta, in sicer v obsegu, v 
kakršnem so že zbrali podatke. Pri 
mednarodnih letih pod skupno oznako 
enega ali več letalskih prevoznikov je za 
prenos podatkov PNR o vseh potnikih 
tega leta odgovoren letalski prevoznik, ki 
izvaja let. Če ima let enega ali več 
postankov na letališčih držav članic, 
letalski prevoznik prenese podatke PNR 
enotam za informacije o potnikih vseh 
zadevnih držav članic.
2. Letalski prevozniki prenesejo 
podatke PNR elektronsko z uporabo 
enotnih protokolov in sistemsko podprtih 
oblik zapisa podatkov, ki se sprejmejo po 
postopku iz členov 13 in 14, v primeru 
tehnične okvare pa z uporabo drugih 
ustreznih sredstev, ki zagotavljajo 
ustrezno raven varnosti podatkov:
(a) 24 do 48 ur pred načrtovanim 
odhodom leta ter 
(b) neposredno po zaprtju leta, to je 
takrat, ko so se potniki vkrcali na letalo v 
pripravi na odhod in se nadaljnji potniki 
ne morejo več vkrcati. 
3. Države članice lahko letalskim 
prevoznikom dovolijo omejitev prenosa iz 
točke (b) odstavka 2 na posodobitve 
prenosa iz točke (a) odstavka 2.
4. Letalski prevozniki v vsakem 
posameznem primeru na zahtevo enote za 
informacije o potnikih v skladu z 
nacionalnim pravom prenesejo 
podatke PNR, če je potreben zgodnejši 
dostop, kot pa je določen v točki (a) 
odstavka 2, in sicer kot pomoč pri odzivu 
na posebno in dejansko grožnjo v zvezi s 
terorističnimi ali hudimi kaznivimi 
dejanji.

Or. en
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Predlog spremembe 302
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da letalski 
prevozniki prenašajo (na način „push“) 
podatke PNR, kot so določeni v členu 2(c) 
in podrobno opredeljeni v Prilogi, v 
podatkovno zbirko nacionalne enote za 
informacije o potnikih države članice, na 
ozemlju katere je cilj ali začetek 
mednarodnega leta, in sicer v obsegu, v 
kakršnem so že zbrali podatke. Pri 
mednarodnih letih pod skupno oznako 
enega ali več letalskih prevoznikov je za 
prenos podatkov PNR o vseh potnikih tega 
leta odgovoren letalski prevoznik, ki izvaja 
let. Če ima let enega ali več postankov na 
letališčih držav članic, letalski prevoznik 
prenese podatke PNR enotam za 
informacije o potnikih vseh zadevnih držav 
članic.

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da letalski 
prevozniki prenašajo (na način „push“) 
podatke PNR, kot so določeni v členu 2(c) 
in podrobno opredeljeni v Prilogi, v 
podatkovno zbirko nacionalne enote za 
informacije o potnikih države članice, na 
ozemlju katere je cilj ali začetek 
mednarodnega leta, in sicer v obsegu, v 
kakršnem so podatke že zbrali pri 
običajnem poteku poslovanja. Pri 
mednarodnih letih pod skupno oznako 
enega ali več letalskih prevoznikov je za 
prenos podatkov PNR o vseh potnikih tega 
leta odgovoren letalski prevoznik, ki izvaja 
let. Če ima let enega ali več postankov na 
letališčih držav članic, letalski prevoznik 
prenese podatke PNR enotam za 
informacije o potnikih vseh zadevnih držav 
članic.

Or. en

Predlog spremembe 303
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da letalski 
prevozniki prenašajo (na način „push“) 
podatke PNR, kot so določeni v členu 2(c) 
in podrobno opredeljeni v Prilogi, v 

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da letalski 
prevozniki prenašajo (na način „push“) 
podatke PNR, kot so določeni v členu 2(c) 
in podrobno opredeljeni v Prilogi, v 
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podatkovno zbirko nacionalne enote za 
informacije o potnikih države članice, na 
ozemlju katere je cilj ali začetek 
mednarodnega leta, in sicer v obsegu, v 
kakršnem so že zbrali podatke. Pri 
mednarodnih letih pod skupno oznako 
enega ali več letalskih prevoznikov je za 
prenos podatkov PNR o vseh potnikih tega 
leta odgovoren letalski prevoznik, ki izvaja 
let. Če ima let enega ali več postankov na 
letališčih držav članic, letalski prevoznik 
prenese podatke PNR enotam za 
informacije o potnikih vseh zadevnih držav 
članic.

podatkovno zbirko nacionalne enote za 
informacije o potnikih države članice, na 
ozemlju katere je cilj ali začetek 
mednarodnega leta, in sicer v obsegu, v 
kakršnem so že zbrali podatke. Pri 
mednarodnih letih pod skupno oznako 
enega ali več letalskih prevoznikov je za 
prenos podatkov PNR o vseh potnikih tega 
leta odgovoren letalski prevoznik, ki izvaja 
let. Če ima let enega ali več postankov na 
letališčih držav članic, letalski prevoznik 
prenese podatke PNR enotam za 
informacije o potnikih vseh zadevnih držav 
članic. Prenašati se ne smejo nobeni 
podatki, ki razkrivajo spol, starost, raso, 
socialno ali etnično poreklo osebe, njeno 
versko, filozofsko ali politično 
prepričanje, članstvo v sindikatu, 
zdravstveno stanje ali spolno življenje.

Or. en

Obrazložitev

Veliko varneje je zahtevati od prevoznikov, da prenašajo samo določene podatke, kot pa da bi 
morala nacionalna enota za informacije o potnikih zadevne podatke črtati.

Predlog spremembe 304
Axel Voss

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da letalski 
prevozniki prenašajo (na način „push“) 
podatke PNR, kot so določeni v členu 2(c) 
in podrobno opredeljeni v Prilogi, v 
podatkovno zbirko nacionalne enote za 
informacije o potnikih države članice, na 
ozemlju katere je cilj ali začetek 
mednarodnega leta, in sicer v obsegu, v 
kakršnem so že zbrali podatke. Pri 
mednarodnih letih pod skupno oznako 

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da letalski 
prevozniki prenašajo (na način „push“) 
podatke PNR, kot so določeni v členu 2(c) 
in podrobno opredeljeni v Prilogi, v 
podatkovno zbirko nacionalne enote za 
informacije o potnikih, in sicer v obsegu, v 
kakršnem so že zbrali podatke. Pri 
mednarodnih letih pod skupno oznako 
enega ali več letalskih prevoznikov je za 
prenos podatkov PNR o vseh potnikih tega 



AM\897635SL.doc 61/163 PE486.159v01-00

SL

enega ali več letalskih prevoznikov je za 
prenos podatkov PNR o vseh potnikih tega
leta odgovoren letalski prevoznik, ki izvaja 
let. Če ima let enega ali več postankov na 
letališčih držav članic, letalski prevoznik 
prenese podatke PNR enotam za 
informacije o potnikih vseh zadevnih 
držav članic.

leta odgovoren letalski prevoznik, ki izvaja 
let.

Or. de

Predlog spremembe 305
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da letalski 
prevozniki prenašajo (na način „push“)
podatke PNR, kot so določeni v členu 2(c) 
in podrobno opredeljeni v Prilogi, v 
podatkovno zbirko nacionalne enote za 
informacije o potnikih države članice, na 
ozemlju katere je cilj ali začetek 
mednarodnega leta, in sicer v obsegu, v 
kakršnem so že zbrali podatke. Pri 
mednarodnih letih pod skupno oznako 
enega ali več letalskih prevoznikov je za 
prenos podatkov PNR o vseh potnikih tega 
leta odgovoren letalski prevoznik, ki izvaja 
let. Če ima let enega ali več postankov na 
letališčih držav članic, letalski prevoznik 
prenese podatke PNR enotam za 
informacije o potnikih vseh zadevnih držav 
članic.

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da lahko letalski 
prevozniki, ki že zbirajo podatke PNR o 
svojih potnikih, te podatke, kot so določeni 
v členu 2(c) in podrobno opredeljeni v 
Prilogi, na način „push“ prenašajo v 
podatkovno zbirko nacionalne enote za 
informacije o potnikih države članice, na 
ozemlju katere je cilj ali začetek 
mednarodnega leta, in sicer v obsegu, v 
kakršnem so zbrali podatke pri običajnem 
poteku svojega poslovanja. Pri 
mednarodnih letih pod skupno oznako 
enega ali več letalskih prevoznikov je za 
prenos podatkov PNR o vseh potnikih tega 
leta odgovoren letalski prevoznik, ki izvaja 
let. Če ima let enega ali več postankov na 
letališčih držav članic, letalski prevoznik 
prenese podatke PNR izključno enoti za 
informacije o potnikih države članice 
končnega pristanka.

Or. en
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Predlog spremembe 306
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da letalski 
prevozniki prenašajo (na način „push“)
podatke PNR, kot so določeni v členu 2(c) 
in podrobno opredeljeni v Prilogi, v 
podatkovno zbirko nacionalne enote za 
informacije o potnikih države članice, na 
ozemlju katere je cilj ali začetek 
mednarodnega leta, in sicer v obsegu, v 
kakršnem so že zbrali podatke. Pri 
mednarodnih letih pod skupno oznako 
enega ali več letalskih prevoznikov je za 
prenos podatkov PNR o vseh potnikih tega 
leta odgovoren letalski prevoznik, ki izvaja 
let. Če ima let enega ali več postankov na 
letališčih držav članic, letalski prevoznik 
prenese podatke PNR enotam za 
informacije o potnikih vseh zadevnih držav 
članic.

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da letalski 
prevozniki, ki že zbirajo podatke PNR o 
svojih potnikih, te podatke, kot so določeni 
v členu 2(c) in podrobno opredeljeni v 
Prilogi, na način „push“ prenašajo v 
podatkovno zbirko nacionalne enote za 
informacije o potnikih države članice, na 
ozemlju katere je cilj ali začetek 
mednarodnega leta, in sicer v obsegu, v 
kakršnem so zbrali podatke pri običajnem 
poteku svojega poslovanja. Pri 
mednarodnih letih pod skupno oznako 
enega ali več letalskih prevoznikov je za 
prenos podatkov PNR o vseh potnikih tega 
leta odgovoren letalski prevoznik, ki izvaja 
let. Če ima let enega ali več postankov na 
letališčih držav članic, letalski prevoznik 
prenese podatke PNR izključno enoti za 
informacije o potnikih države članice 
končnega pristanka.

Or. en

Predlog spremembe 307
Véronique Mathieu

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da letalski 
prevozniki prenašajo (na način „push“) 
podatke PNR, kot so določeni v členu 2(c) 
in podrobno opredeljeni v Prilogi, v 
podatkovno zbirko nacionalne enote za 

1. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da letalski 
prevozniki prenašajo (na način „push“) 
podatke PNR, kot so določeni v členu 2(c) 
in podrobno opredeljeni v Prilogi, v 
podatkovno zbirko nacionalne enote za 
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informacije o potnikih države članice, na 
ozemlju katere je cilj ali začetek 
mednarodnega leta, in sicer v obsegu, v 
kakršnem so že zbrali podatke. Pri 
mednarodnih letih pod skupno oznako 
enega ali več letalskih prevoznikov je za 
prenos podatkov PNR o vseh potnikih 
tega leta odgovoren letalski prevoznik, ki 
izvaja let. Če ima let enega ali več 
postankov na letališčih držav članic, 
letalski prevoznik prenese podatke PNR 
enotam za informacije o potnikih vseh 
zadevnih držav članic.

informacije o potnikih države članice, na 
ozemlju katere je cilj ali začetek leta 
znotraj ali zunaj Unije, in sicer v obsegu, 
v kakršnem so že zbrali podatke. 

Or. fr

Obrazložitev

Predlog spremembe upošteva, da so bili v področje uporabe vključeni vsi leti znotraj Unije. 
Izraza let znotraj in zunaj Unije sta boljša od mednarodnih/notranjih letov po schengenskem 
zakoniku o mejah, ker tovrstno poimenovanje ne ustreza direktivi, ki se bo uporabljala na 
celotnem ozemlju Evropske unije.

Predlog spremembe 308
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice ne zahtevajo od 
letalskih prevoznikov, da zbirajo druge 
podatke PNR poleg tistih, ki jih že zbirajo. 
Letalski prevozniki ne prenašajo drugih 
podatkov PNR kot tiste, ki so opredeljeni v 
členu 2(c) in našteti v Prilogi. Letalski 
prevozniki niso odgovorni za točnost in 
celovitost podatkov, ki jih zagotovijo 
potniki, razen kadar niso s potrebno 
skrbnostjo zagotovili, da so podatki, 
zbrani od potnikov, točni in pravilni.

Or. en
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Predlog spremembe 309
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice ne zahtevajo od 
letalskih prevoznikov, da zbirajo druge 
podatke PNR poleg tistih, ki jih že zbirajo. 
Letalski prevozniki ne prenašajo drugih 
podatkov PNR kot tiste, ki so opredeljeni v 
členu 2(c) in našteti v Prilogi. Letalski 
prevozniki sprejmejo vse razumne 
previdnostne ukrepe za zagotovitev, da so 
podatki, zbrani od potnikov, točni in 
pravilni; če se odkrije, da to ni tako, lahko 
za to odgovarja letalski prevoznik;

Or. en

Predlog spremembe 310
Véronique Mathieu

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Pri mednarodnih letih pod skupno 
oznako enega ali več letalskih prevoznikov 
je za prenos podatkov PNR o vseh 
potnikih tega leta odgovoren letalski 
prevoznik, ki izvaja let za vse potnike. Če 
ima skupni let zunaj Unije enega ali več 
postankov na letališčih različnih držav 
članic, prevozniki prenesejo podatke PNR 
o vseh potnikih enotam za informacije o 
potnikih vseh teh držav članic. Enako 
ravnajo v primeru leta znotraj Unije z 
enim ali več postanki na letališčih 
različnih držav članic.

Or. fr
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Obrazložitev

S predlogom spremembe natančneje opredeljujemo, kako podatke PNR prenašati, če je 
letalskih prevoznikov več ali ima let postanke.

Predlog spremembe 311
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Letalski prevozniki prenesejo 
podatke PNR elektronsko z uporabo 
enotnih protokolov in sistemsko podprtih 
oblik zapisa podatkov, ki se sprejmejo po 
postopku iz členov 13 in 14, v primeru 
tehnične okvare pa z uporabo drugih 
ustreznih sredstev, ki zagotavljajo ustrezno 
raven varnosti podatkov:

2. Letalski prevozniki prenesejo 
podatke PNR elektronsko z uporabo 
enotnih protokolov in sistemsko podprtih 
oblik zapisa podatkov, ki se sprejmejo po 
postopku iz členov 13 in 14, v primeru 
tehnične okvare pri letalskih prevoznikih
pa z uporabo drugih ustreznih sredstev, ki 
zagotavljajo ustrezno raven varnosti 
podatkov:

Or. en

Predlog spremembe 312
Ioan Enciu

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Letalski prevozniki prenesejo 
podatke PNR elektronsko z uporabo 
enotnih protokolov in sistemsko podprtih 
oblik zapisa podatkov, ki se sprejmejo po 
postopku iz členov 13 in 14, v primeru 
tehnične okvare pa z uporabo drugih 
ustreznih sredstev, ki zagotavljajo ustrezno 
raven varnosti podatkov:

2. Letalski prevozniki prenesejo 
podatke PNR elektronsko na varen način z 
uporabo enotnih protokolov in sistemsko 
podprtih oblik zapisa podatkov, ki se 
sprejmejo po postopku iz členov 13 in 14, 
v primeru tehnične okvare pa z uporabo 
drugih ustreznih sredstev, ki zagotavljajo 
ustrezno raven varnosti podatkov:
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Or. ro

Predlog spremembe 313
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Letalski prevozniki prenesejo 
podatke PNR elektronsko z uporabo 
enotnih protokolov in sistemsko podprtih 
oblik zapisa podatkov, ki se sprejmejo po 
postopku iz členov 13 in 14, v primeru 
tehnične okvare pa z uporabo drugih 
ustreznih sredstev, ki zagotavljajo ustrezno 
raven varnosti podatkov:

2. Letalski prevozniki prenesejo 
podatke PNR elektronsko z uporabo 
enotnih protokolov in sistemsko podprtih 
oblik zapisa podatkov, ki se sprejmejo po 
postopku iz členov 13 in 14, v primeru 
tehnične okvare pri letalskih prevoznikih
pa z uporabo drugih ustreznih sredstev, ki 
zagotavljajo ustrezno raven varnosti 
podatkov:

Or. en

Predlog spremembe 314
Véronique Mathieu

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Letalski prevozniki prenesejo 
podatke PNR elektronsko z uporabo 
enotnih protokolov in sistemsko podprtih 
oblik zapisa podatkov, ki se sprejmejo po 
postopku iz členov 13 in 14, v primeru 
tehnične okvare pa z uporabo drugih 
ustreznih sredstev, ki zagotavljajo ustrezno 
raven varnosti podatkov:

2. Letalski prevozniki prenesejo 
podatke PNR elektronsko z uporabo 
enotnih protokolov in sistemsko podprtih 
oblik zapisa podatkov, ki se sprejmejo po 
postopku iz členov 13 in 14, v primeru 
tehnične okvare pa z uporabo drugih 
ustreznih sredstev, ki zagotavljajo ustrezno 
raven varnosti podatkov. Pri tem 
upoštevajo smernice Mednarodne 
organizacije za letalstvo:

Or. fr
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Obrazložitev

Za zagotavljanje določene stopnje skladnosti z mednarodnimi normami je prav, da 
opredelimo, da bodo uporabljeni protokoli in oblike v skladu s priporočili, ki so priznani na 
mednarodni ravni.

Predlog spremembe 315
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Letalski prevozniki prenesejo 
podatke PNR elektronsko z uporabo 
enotnih protokolov in sistemsko podprtih 
oblik zapisa podatkov, ki se sprejmejo po 
postopku iz členov 13 in 14, v primeru 
tehnične okvare pa z uporabo drugih 
ustreznih sredstev, ki zagotavljajo ustrezno 
raven varnosti podatkov:

2. Letalski prevozniki prenesejo 
podatke PNR izbranih mednarodnih letov
elektronsko z uporabo enotnih protokolov 
in sistemsko podprtih oblik zapisa 
podatkov, ki se sprejmejo po postopku iz 
členov 13 in 14, v primeru tehnične okvare 
pa z uporabo drugih ustreznih sredstev, ki 
zagotavljajo ustrezno raven varnosti 
podatkov:

Or. en

Predlog spremembe 316
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) 24 do 48 ur pred načrtovanim odhodom 
leta

(a) enkrat 24 do 48 ur pred načrtovanim 
odhodom leta

Or. en

Predlog spremembe 317
Jan Philipp Albrecht
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Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) neposredno po zaprtju leta, to je takrat, 
ko so se potniki vkrcali na letalo v pripravi 
na odhod in se nadaljnji potniki ne morejo 
več vkrcati.

(b) enkrat neposredno po zaprtju leta, to je 
takrat, ko so se potniki vkrcali na letalo v 
pripravi na odhod in se nadaljnji potniki ne 
morejo več vkrcati.

Or. en

Predlog spremembe 318
Tanja Fajon

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če letalo ne vzleti zaradi višje sile ali 
odpovedi potovanja, se podatki PNR, ki so 
se prenesli enoti za informacije o potnikih 
nemudoma izbrišejo. 

Or. en

Predlog spremembe 319
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice lahko letalskim 
prevoznikom dovolijo omejitev prenosa iz 
točke (b) odstavka 2 na posodobitve 
prenosa iz točke (a) odstavka 2.

3. Države članice letalskim prevoznikom 
dovolijo, da prenos iz točke (b) odstavka 2 
omejijo na podatke, ki so bili v primerjavi s 
prenosom iz točke (a) odstavka 2 
spremenjeni.

Or. en
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Predlog spremembe 320
Axel Voss

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice lahko letalskim 
prevoznikom dovolijo omejitev prenosa iz 
točke (b) odstavka 2 na posodobitve 
prenosa iz točke (a) odstavka 2.

3. Enota za informacije o potnikih lahko 
letalskim prevoznikom dovoli omejitev 
prenosa iz točke (b) odstavka 2 na 
posodobitve prenosa iz točke (a) 
odstavka 2.

Or. de

Predlog spremembe 321
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice lahko letalskim 
prevoznikom dovolijo omejitev prenosa iz 
točke (b) odstavka 2 na posodobitve 
prenosa iz točke (a) odstavka 2.

3. Države članice letalskim prevoznikom 
dovolijo, da prenos iz točke (b) odstavka 2
omejijo na podatke, ki so bili v primerjavi s 
prenosom iz točke (a) odstavka 2 
spremenjeni.

Or. en

Predlog spremembe 322
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Letalski prevozniki v vsakem 
posameznem primeru na zahtevo enote za 
informacije o potnikih v skladu z 
nacionalnim pravom prenesejo 

4. Letalski prevozniki v vsakem 
posameznem primeru na zahtevo enote za 
informacije o potnikih v skladu z 
nacionalnim pravom in na podlagi 
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podatke PNR, če je potreben zgodnejši 
dostop, kot pa je določen v točki (a) 
odstavka 2, in sicer kot pomoč pri odzivu 
na posebno in dejansko grožnjo v zvezi s 
terorističnimi ali hudimi kaznivimi dejanji.

predhodne sodne odobritve prenesejo 
podatke PNR, če je potreben zgodnejši 
dostop, kot pa je določen v točki (a) 
odstavka 2, in sicer kot pomoč pri odzivu 
na posebno, dejansko in neposredno
grožnjo v zvezi s terorističnimi ali hudimi 
mednarodnimi kaznivimi dejanji.

Or. en

Predlog spremembe 323
Axel Voss

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Letalski prevozniki v vsakem 
posameznem primeru na zahtevo enote za 
informacije o potnikih v skladu z 
nacionalnim pravom prenesejo 
podatke PNR, če je potreben zgodnejši 
dostop, kot pa je določen v točki (a) 
odstavka 2, in sicer kot pomoč pri odzivu 
na posebno in dejansko grožnjo v zvezi s 
terorističnimi ali hudimi kaznivimi dejanji.

4. Letalski prevozniki v vsakem 
posameznem primeru na zahtevo pristojnih 
organov države članice v skladu z 
nacionalnim pravom prenesejo 
podatke PNR enoti za informacije o 
potnikih, če je potreben zgodnejši dostop, 
kot pa je določen v točki (a) odstavka 2, in 
sicer po oceni države članice kot pomoč 
pri odzivu na posebno in dejansko grožnjo 
v zvezi s terorističnimi ali hudimi 
kaznivimi dejanji.

Or. de

Predlog spremembe 324
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Letalski prevozniki v vsakem 
posameznem primeru na zahtevo enote za 
informacije o potnikih v skladu z 
nacionalnim pravom prenesejo 

4. Letalski prevozniki v vsakem 
posameznem primeru na zahtevo enote za 
informacije o potnikih v skladu z 
nacionalnim pravom prenesejo 
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podatke PNR, če je potreben zgodnejši 
dostop, kot pa je določen v točki (a) 
odstavka 2, in sicer kot pomoč pri odzivu 
na posebno in dejansko grožnjo v zvezi s 
terorističnimi ali hudimi kaznivimi dejanji.

podatke PNR, če je potreben zgodnejši 
dostop, kot pa je določen v točki (a) 
odstavka 2, in sicer kot pomoč pri odzivu 
na posebno in dejansko grožnjo v zvezi s 
terorističnimi ali hudimi mednarodnimi 
kaznivimi dejanji.

(Ta sprememba velja za celotno besedilo.)

Or. en

Predlog spremembe 325
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Letalski prevozniki v vsakem 
posameznem primeru na zahtevo enote za 
informacije o potnikih v skladu z 
nacionalnim pravom prenesejo 
podatke PNR, če je potreben zgodnejši 
dostop, kot pa je določen v točki (a) 
odstavka 2, in sicer kot pomoč pri odzivu 
na posebno in dejansko grožnjo v zvezi s 
terorističnimi ali hudimi kaznivimi dejanji.

4. Letalski prevozniki v vsakem 
posameznem primeru na zahtevo enote za 
informacije o potnikih v skladu z 
nacionalnim pravom prenesejo 
podatke PNR, če je potreben zgodnejši 
dostop, kot pa je določen v točki (a) 
odstavka 2, in sicer kot pomoč pri odzivu 
na posebno in dejansko grožnjo v zvezi s 
terorističnimi dejanji.

Or. en

Predlog spremembe 326
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Letalski prevozniki v vsakem 
posameznem primeru na zahtevo enote za 
informacije o potnikih v skladu z 
nacionalnim pravom prenesejo 
podatke PNR, če je potreben zgodnejši 
dostop, kot pa je določen v točki (a) 

4. Letalski prevozniki v vsakem 
posameznem primeru na zahtevo enote za 
informacije o potnikih v skladu z 
nacionalnim pravom prenesejo 
podatke PNR, če je potreben zgodnejši 
dostop, kot pa je določen v točki (a) 
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odstavka 2, in sicer kot pomoč pri odzivu 
na posebno in dejansko grožnjo v zvezi s 
terorističnimi ali hudimi kaznivimi dejanji.

odstavka 2, in sicer kot pomoč pri odzivu 
na posebno in dejansko grožnjo v zvezi s 
terorističnimi ali hudimi mednarodnimi 
kaznivimi dejanji.

Or. en

Predlog spremembe 327
Alexander Alvaro

Predlog direktive
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7 črtano
Izmenjava informacij

1. Države članice zagotovijo, da enota za 
informacije o potnikih v zvezi z osebami, 
katerih istovetnost ugotovi v skladu s 
členom 4(2)(a) in (b), pošlje rezultate 
obdelave podatkov PNR enotam za 
informacije o potnikih drugih držav 
članic, če meni, da je takšen prenos 
potreben zaradi preprečevanja, 
odkrivanja, preiskovanja ali pregona 
terorističnih ali hudih kaznivih dejanj. 
Enote za informacije o potnikih držav 
članic prejemnic pošljejo takšne podatke 
PNR ali rezultate njihove obdelave 
ustreznim nacionalnim pristojnim 
organom. 
2. Enota za informacije o potnikih države 
članice ima pravico po potrebi zahtevati 
od enote za informacije o potnikih katere 
koli druge države članice, da ji zagotovi 
podatke PNR, ki jih ima v svoji 
podatkovni zbirki v skladu s členom 9(1), 
in po potrebi tudi rezultate obdelave 
podatkov PNR. Zahteva po takšnih 
podatkih lahko zadeva kateri koli 
podatkovni element ali kombinacijo 
podatkovnih elementov, in sicer glede na 
to, kaj se zdi enoti za informacije o 
potnikih, ki zahteva informacije, primerno 



AM\897635SL.doc 73/163 PE486.159v01-00

SL

za poseben primer preprečevanja, 
odkrivanja, preiskovanja ali pregona 
terorističnih ali hudih kaznivih dejanj. 
Enote za informacije o potnikih zagotovijo 
zahtevane podatke takoj, ko je to možno, 
in zagotovijo tudi rezultate obdelave 
podatkov PNR, če so že bili pripravljeni v 
skladu s členom 4(2)(a) in (b).
3. Enota za informacije o potnikih države 
članice ima pravico po potrebi zahtevati 
od enote za informacije o potnikih katere 
koli druge države članice, da ji zagotovi 
podatke PNR, ki jih ima v svoji 
podatkovni zbirki v skladu s členom 9(2), 
in po potrebi tudi rezultate obdelave 
podatkov PNR. Enota za informacije o 
potnikih lahko zahteva dostop do 
posebnih podatkov PNR, ki jih hrani 
enota za informacije o potnikih druge 
države članice, v njihovi popolni obliki 
brez prikrivanja podatkovnih elementov le 
v izjemnih okoliščinah kot odziv na 
posebno grožnjo ali posebno preiskavo ali 
pregon v zvezi s terorističnimi ali hudimi 
kaznivimi dejanji.
4. Pristojni organi države članice lahko le 
v navedenih primerih, ko je to potrebno za 
preprečitev neposredne in hude grožnje 
javni varnosti, zahtevajo neposredno od 
enote za informacije o potnikih druge 
države članice, da jim zagotovi 
podatke PNR, ki jih hrani v svoji 
podatkovni zbirki v skladu s členom 9(1) 
in (2). Tovrstne zahteve se nanašajo na 
posebno preiskavo ali pregon terorističnih 
ali hudih kaznivih dejanj in morajo biti 
utemeljene. Enote za informacije o 
potnikih se na takšne zahteve odzovejo kot 
na prednostne. Pristojni organi v vseh 
drugih primerih usmerijo svoje zahteve 
preko enote za informacije o potnikih 
svoje države članice.
5. Izjemoma, če je zgodnji dostop nujen za 
odzivanje na posebno in dejansko grožnjo 
v zvezi s terorističnimi ali hudimi 
kaznivimi dejanji, ima enota za 
informacije o potnikih države članice od 
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enote za informacije o potnikih druge 
države članice pravico kadar koli 
zahtevati, da ji zagotovi podatke PNR 
letov s ciljem ali začetkom na ozemlju 
zadevne države članice.
6. Izmenjava informacij na podlagi tega 
člena lahko poteka po veljavnih poteh 
mednarodnega sodelovanja na področju 
pregona. Jezik, v katerem se napiše 
zahteva in izmenjujejo informacije, je 
jezik, ki se uporablja za komunikacijo te 
vrste. Države članice pri uradnem 
obveščanju v skladu s členom 3(3) 
obvestijo Komisijo tudi o podatkih 
kontaktnih oseb, ki se jim lahko pošljejo 
zahteve v nujnih primerih. Komisija 
obvesti države članice o prejetih uradnih 
obvestilih.

Or. en

Predlog spremembe 328
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da enota za 
informacije o potnikih v zvezi z osebami, 
katerih istovetnost ugotovi v skladu s 
členom 4(2)(a) in (b), pošlje rezultate 
obdelave podatkov PNR enotam za 
informacije o potnikih drugih držav članic, 
če meni, da je takšen prenos potreben 
zaradi preprečevanja, odkrivanja, 
preiskovanja ali pregona terorističnih ali 
hudih kaznivih dejanj. Enote za 
informacije o potnikih držav članic 
prejemnic pošljejo takšne podatke PNR ali 
rezultate njihove obdelave ustreznim 
nacionalnim pristojnim organom.

1. Države članice zagotovijo, da enota za 
informacije o potnikih v zvezi z osebami, 
katerih istovetnost ugotovi v skladu s 
členom 4(2), pošlje rezultate obdelave 
podatkov PNR enotam za informacije o 
potnikih drugih držav članic, če meni, da je 
takšen prenos potreben zaradi 
preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali 
pregona terorističnih ali hudih 
mednarodnih kaznivih dejanj. Enote za 
informacije o potnikih držav članic 
prejemnic pošljejo takšne podatke PNR ali 
rezultate njihove obdelave ustreznim 
nacionalnim pristojnim organom.

Or. en



AM\897635SL.doc 75/163 PE486.159v01-00

SL

Predlog spremembe 329
Axel Voss

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da enota za 
informacije o potnikih v zvezi z osebami, 
katerih istovetnost ugotovi v skladu s 
členom 4(2)(a) in (b), pošlje rezultate 
obdelave podatkov PNR enotam za 
informacije o potnikih drugih držav 
članic, če meni, da je takšen prenos 
potreben zaradi preprečevanja, odkrivanja, 
preiskovanja ali pregona terorističnih ali 
hudih kaznivih dejanj. Enote za 
informacije o potnikih držav članic 
prejemnic pošljejo takšne podatke PNR ali 
rezultate njihove obdelave ustreznim 
nacionalnim pristojnim organom.

1. Enota za informacije o potnikih v zvezi 
z osebami, katerih istovetnost ugotovi v 
skladu s členom 4(2)(a) in (b), pošlje 
rezultate obdelave podatkov PNR
ustreznim pristojnim organom držav 
članic, če ugotovi, da je takšen prenos 
potreben zaradi preprečevanja, odkrivanja, 
preiskovanja ali pregona terorističnih ali 
hudih kaznivih dejanj.

Or. de

Predlog spremembe 330
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da enota za 
informacije o potnikih v zvezi z osebami, 
katerih istovetnost ugotovi v skladu s 
členom 4(2)(a) in (b), pošlje rezultate 
obdelave podatkov PNR enotam za 
informacije o potnikih drugih držav članic, 
če meni, da je takšen prenos potreben 
zaradi preprečevanja, odkrivanja, 
preiskovanja ali pregona terorističnih ali 
hudih kaznivih dejanj. Enote za 
informacije o potnikih držav članic 

1. Države članice zagotovijo, da enota za 
informacije o potnikih v zvezi z osebami, 
katerih istovetnost ugotovi v skladu s 
členom 4(2)(a) in (b), pošlje rezultate 
obdelave podatkov PNR enotam za 
informacije o potnikih drugih držav članic, 
če meni, da je takšen prenos potreben 
zaradi preprečevanja, odkrivanja, 
preiskovanja ali pregona terorističnih 
dejanj. Enote za informacije o potnikih 
držav članic prejemnic pošljejo takšne 
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prejemnic pošljejo takšne podatke PNR ali 
rezultate njihove obdelave ustreznim 
nacionalnim pristojnim organom.

podatke PNR ali rezultate njihove obdelave 
ustreznim nacionalnim pristojnim 
organom.

Or. en

Predlog spremembe 331
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da enota za 
informacije o potnikih v zvezi z osebami, 
katerih istovetnost ugotovi v skladu s 
členom 4(2)(a) in (b), pošlje rezultate 
obdelave podatkov PNR enotam za 
informacije o potnikih drugih držav članic, 
če meni, da je takšen prenos potreben 
zaradi preprečevanja, odkrivanja, 
preiskovanja ali pregona terorističnih ali 
hudih kaznivih dejanj. Enote za 
informacije o potnikih držav članic 
prejemnic pošljejo takšne podatke PNR ali 
rezultate njihove obdelave ustreznim 
nacionalnim pristojnim organom.

1. Države članice zagotovijo, da enota za 
informacije o potnikih v zvezi z osebami, 
katerih istovetnost ugotovi v skladu s 
členom 4(2)(b), pošlje rezultate obdelave 
podatkov PNR enotam za informacije o 
potnikih drugih držav članic, če meni, da je 
takšen prenos potreben zaradi 
preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali 
pregona terorističnih ali hudih 
mednarodnih kaznivih dejanj. Tak prenos 
je strogo omejen na podatke, potrebne v 
določeni zadevi za preprečevanje, 
odkrivanje, preiskovanje ali pregon 
terorističnega ali hudega mednarodnega 
kaznivega dejanja, in pisno utemeljen.
Enote za informacije o potnikih držav 
članic prejemnic pošljejo takšne podatke 
PNR ali rezultate njihove obdelave 
ustreznim nacionalnim pristojnim 
organom.

Or. en

Obrazložitev

Osebni podatki letalskih potnikov se ne bi smeli izmenjevati na ustaljen način. Izmenjavo 
podatkov bi bilo treba strogo omejiti na določene primere preprečevanja, odkrivanja, 
preiskovanja ali pregona terorističnih dejanj, zahteva zanjo pa bi morala biti pisno 
utemeljena.
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Predlog spremembe 332
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da enota za 
informacije o potnikih v zvezi z osebami, 
katerih istovetnost ugotovi v skladu s 
členom 4(2)(a) in (b), pošlje rezultate 
obdelave podatkov PNR enotam za 
informacije o potnikih drugih držav članic, 
če meni, da je takšen prenos potreben 
zaradi preprečevanja, odkrivanja, 
preiskovanja ali pregona terorističnih ali 
hudih kaznivih dejanj. Enote za 
informacije o potnikih držav članic 
prejemnic pošljejo takšne podatke PNR ali 
rezultate njihove obdelave ustreznim 
nacionalnim pristojnim organom.

1. Države članice zagotovijo, da enota za 
informacije o potnikih v zvezi z osebami, 
katerih istovetnost ugotovi v skladu s 
členom 4(2)(b), pošlje rezultate obdelave 
podatkov PNR enotam za informacije o 
potnikih drugih držav članic, če meni, da je 
takšen prenos potreben zaradi 
preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali 
pregona terorističnih ali hudih 
mednarodnih kaznivih dejanj.

Tak prenos je strogo omejen na podatke, 
potrebne v določenih zadevah za 
preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje 
ali pregon terorističnega ali hudega 
mednarodnega kaznivega dejanja, in 
pisno utemeljen. Enote za informacije o 
potnikih držav članic prejemnic pošljejo 
takšne podatke PNR ali rezultate njihove 
obdelave ustreznim nacionalnim pristojnim 
organom.

Or. en

Predlog spremembe 333
Hubert Pirker, Frank Engel

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da enota za 
informacije o potnikih v zvezi z osebami, 
katerih istovetnost ugotovi v skladu s 

1. Enota za informacije o potnikih v zvezi z 
osebami, katerih istovetnost ugotovi v 
skladu s členom 4(2)(a) in (b), pošlje 
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členom 4(2)(a) in (b), pošlje rezultate 
obdelave podatkov PNR enotam za 
informacije o potnikih drugih držav članic, 
če meni, da je takšen prenos potreben 
zaradi preprečevanja, odkrivanja, 
preiskovanja ali pregona terorističnih ali 
hudih kaznivih dejanj. Enote za 
informacije o potnikih držav članic 
prejemnic pošljejo takšne podatke PNR ali 
rezultate njihove obdelave ustreznim 
nacionalnim pristojnim organom.

rezultate obdelave podatkov PNR enotam 
za informacije o potnikih drugih držav 
članic ter Europolu, če so izpolnjeni 
pogoji iz Sklepa Sveta 2009/371/PNZ z 
dne 6. aprila 2009 in ne glede na to, ali 
Europol deluje kot enota za informacije o 
potnikih v smislu člena 3, če zgoraj 
imenovana enota ugotovi, da je takšen 
prenos potreben zaradi preprečevanja, 
odkrivanja, preiskovanja ali pregona 
terorističnih ali hudih kaznivih dejanj.

Or. de

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 334
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Enota za informacije o potnikih države 
članice ima pravico po potrebi zahtevati od 
enote za informacije o potnikih katere koli 
druge države članice, da ji zagotovi 
podatke PNR, ki jih ima v svoji podatkovni 
zbirki v skladu s členom 9(1), in po potrebi 
tudi rezultate obdelave podatkov PNR. 
Zahteva po takšnih podatkih lahko zadeva 
kateri koli podatkovni element ali
kombinacijo podatkovnih elementov, in 
sicer glede na to, kaj se zdi enoti za 
informacije o potnikih, ki zahteva 
informacije, primerno za poseben primer 
preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja 

2. Enota za informacije o potnikih neke 
države članice ima pravico po potrebi 
zaprositi enoto za informacije o potnikih 
katere koli druge države članice, da ji 
zagotovi podatke PNR, ki jih ima v svoji 
podatkovni zbirki v skladu s členom 9(1), 
in po potrebi tudi rezultate obdelave 
podatkov PNR. Zahteva po takšnih 
podatkih lahko zadeva kateri koli 
podatkovni element ali kombinacijo 
podatkovnih elementov, in sicer glede na 
to, kaj se zdi enoti za informacije o 
potnikih, ki zahteva informacije, primerno 
za poseben primer preiskovanja ali pregona 
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ali pregona terorističnih ali hudih kaznivih 
dejanj. Enote za informacije o potnikih 
zagotovijo zahtevane podatke takoj, ko je 
to možno, in zagotovijo tudi rezultate 
obdelave podatkov PNR, če so že bili 
pripravljeni v skladu s členom 4(2)(a) in 
(b).

v zvezi s terorističnimi ali hudimi 
mednarodnimi kaznivimi dejanji. Enote za 
informacije o potnikih zagotovijo 
zahtevane podatke takoj, ko je to možno, in 
zagotovijo tudi rezultate obdelave 
podatkov PNR, če so že bili pripravljeni v 
skladu s členom 4(2)(a) in (b).

Or. en

Predlog spremembe 335
Axel Voss

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Enota za informacije o potnikih države 
članice ima pravico po potrebi zahtevati od 
enote za informacije o potnikih katere koli 
druge države članice, da ji zagotovi 
podatke PNR, ki jih ima v svoji 
podatkovni zbirki v skladu s členom 9(1), 
in po potrebi tudi rezultate obdelave
podatkov PNR. Zahteva po takšnih 
podatkih lahko zadeva kateri koli 
podatkovni element ali kombinacijo 
podatkovnih elementov, in sicer glede na 
to, kaj se zdi enoti za informacije o 
potnikih, ki zahteva informacije, primerno 
za poseben primer preprečevanja, 
odkrivanja, preiskovanja ali pregona 
terorističnih ali hudih kaznivih dejanj.
Enote za informacije o potnikih zagotovijo 
zahtevane podatke takoj, ko je to možno, 
in zagotovijo tudi rezultate obdelave 
podatkov PNR, če so že bili pripravljeni v 
skladu s členom 4(2)(a) in (b).

2. Pristojni organi države članice lahko po 
potrebi od enote za informacije o potnikih
ali pristojnega organa katere koli druge 
države članice, ki so od enote za 
informacije o potnikih prejeli podatke v 
skladu z odstavkom 1, zahteva rezultate 
obdelave podatkov PNR. Zahteva po 
takšnih podatkih lahko zadeva kateri koli 
podatkovni element ali kombinacijo 
podatkovnih elementov, in sicer glede na 
to, kaj se zdi organu, ki zahteva 
informacije, primerno za poseben primer 
preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali 
pregona terorističnih ali hudih kaznivih 
dejanj. Izmenjava informacij se 
nemudoma izvede, kar velja tudi za
rezultate obdelave podatkov PNR, če so že 
bili pripravljeni v skladu s členom 4(2)(a) 
in (b).

Or. de

Predlog spremembe 336
Carmen Romero López, Birgit Sippel
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Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Enota za informacije o potnikih države 
članice ima pravico po potrebi zahtevati od 
enote za informacije o potnikih katere koli 
druge države članice, da ji zagotovi 
podatke PNR, ki jih ima v svoji podatkovni 
zbirki v skladu s členom 9(1), in po potrebi 
tudi rezultate obdelave podatkov PNR. 
Zahteva po takšnih podatkih lahko zadeva 
kateri koli podatkovni element ali 
kombinacijo podatkovnih elementov, in 
sicer glede na to, kaj se zdi enoti za 
informacije o potnikih, ki zahteva 
informacije, primerno za poseben primer 
preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali 
pregona terorističnih ali hudih kaznivih
dejanj. Enote za informacije o potnikih 
zagotovijo zahtevane podatke takoj, ko je 
to možno, in zagotovijo tudi rezultate 
obdelave podatkov PNR, če so že bili 
pripravljeni v skladu s členom 4(2)(a) in 
(b).

2. Enota za informacije o potnikih neke 
države članice ima pravico po potrebi 
zaprositi enoto za informacije o potnikih 
katere koli druge države članice, da ji 
zagotovi podatke PNR, ki jih ima v svoji 
podatkovni zbirki v skladu s členom 9(1), 
in po potrebi tudi rezultate obdelave 
podatkov PNR. Zahteva po takšnih 
podatkih lahko zadeva kateri koli 
podatkovni element ali kombinacijo 
podatkovnih elementov, in sicer glede na 
to, kaj se zdi enoti za informacije o 
potnikih, ki zahteva informacije, primerno 
za poseben primer preprečevanja, 
odkrivanja, preiskovanja ali pregona 
terorističnih dejanj. Enote za informacije o 
potnikih zagotovijo zahtevane podatke 
takoj, ko je to možno, in zagotovijo tudi 
rezultate obdelave podatkov PNR, če so že 
bili pripravljeni v skladu s členom 4(2)(a) 
in (b).

Or. en

Predlog spremembe 337
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Enota za informacije o potnikih države 
članice ima pravico po potrebi zahtevati od 
enote za informacije o potnikih katere koli 
druge države članice, da ji zagotovi 
podatke PNR, ki jih ima v svoji podatkovni 
zbirki v skladu s členom 9(1), in po potrebi 
tudi rezultate obdelave podatkov PNR. 
Zahteva po takšnih podatkih lahko zadeva 

2. Enota za informacije o potnikih neke 
države članice ima pravico po potrebi 
zaprositi enoto za informacije o potnikih 
katere koli druge države članice, da ji 
zagotovi podatke PNR, ki jih ima v svoji 
podatkovni zbirki v skladu s členom 9(1), 
in po potrebi tudi rezultate obdelave 
podatkov PNR. Zahteva po takšnih 
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kateri koli podatkovni element ali 
kombinacijo podatkovnih elementov, in 
sicer glede na to, kaj se zdi enoti za 
informacije o potnikih, ki zahteva 
informacije, primerno za poseben primer 
preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali 
pregona terorističnih ali hudih kaznivih 
dejanj. Enote za informacije o potnikih 
zagotovijo zahtevane podatke takoj, ko je 
to možno, in zagotovijo tudi rezultate 
obdelave podatkov PNR, če so že bili 
pripravljeni v skladu s členom 4(2)(a) in 
(b).

podatkih je strogo omejena na podatke, 
potrebne v določeni zadevi. Lahko zadeva 
kateri koli podatkovni element ali 
kombinacijo podatkovnih elementov, in 
sicer glede na to, kaj se zdi enoti za 
informacije o potnikih, ki zahteva 
informacije, primerno za poseben primer 
preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali 
pregona terorističnih ali hudih 
mednarodnih kaznivih dejanj in mora biti 
pisno utemeljena. Enote za informacije o 
potnikih zagotovijo zahtevane podatke 
takoj, ko je to možno, in zagotovijo tudi 
rezultate obdelave podatkov PNR, če so že 
bili pripravljeni v skladu s členom 4(2)(b).

Or. en

Predlog spremembe 338
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Enota za informacije o potnikih države 
članice ima pravico po potrebi zahtevati od 
enote za informacije o potnikih katere koli 
druge države članice, da ji zagotovi 
podatke PNR, ki jih ima v svoji podatkovni 
zbirki v skladu s členom 9(1), in po potrebi 
tudi rezultate obdelave podatkov PNR. 
Zahteva po takšnih podatkih lahko zadeva 
kateri koli podatkovni element ali 
kombinacijo podatkovnih elementov, in 
sicer glede na to, kaj se zdi enoti za 
informacije o potnikih, ki zahteva 
informacije, primerno za poseben primer 
preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali 
pregona terorističnih ali hudih kaznivih 
dejanj. Enote za informacije o potnikih 
zagotovijo zahtevane podatke takoj, ko je 
to možno, in zagotovijo tudi rezultate 
obdelave podatkov PNR, če so že bili 
pripravljeni v skladu s členom 4(2)(a) in 

2. Enota za informacije o potnikih neke 
države članice ima pravico po potrebi 
zaprositi enoto za informacije o potnikih 
katere koli druge države članice, da ji 
zagotovi podatke PNR, ki jih ima v svoji 
podatkovni zbirki v skladu s členom 9(1), 
in po potrebi tudi rezultate obdelave 
podatkov PNR. Zahteva po takšnih 
podatkih je strogo omejena na podatke, 
potrebne v določeni zadevi. Lahko zadeva 
kateri koli podatkovni element ali 
kombinacijo podatkovnih elementov, in 
sicer glede na to, kaj se zdi enoti za 
informacije o potnikih, ki zahteva 
informacije, primerno za poseben primer 
preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali 
pregona terorističnih ali hudih 
mednarodnih kaznivih dejanj in mora biti 
pisno utemeljena. Enote za informacije o 
potnikih zagotovijo zahtevane podatke 
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(b). takoj, ko je to možno, in zagotovijo tudi 
rezultate obdelave podatkov PNR, če so že 
bili pripravljeni v skladu s členom 4(2)(b).

Or. en

Predlog spremembe 339
Hubert Pirker, Frank Engel

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Enota za informacije o potnikih države 
članice ima pravico po potrebi zahtevati od 
enote za informacije o potnikih katere koli 
druge države članice, da ji zagotovi 
podatke PNR, ki jih ima v svoji podatkovni 
zbirki v skladu s členom 9(1), in po potrebi 
tudi rezultate obdelave podatkov PNR.
Zahteva po takšnih podatkih lahko zadeva 
kateri koli podatkovni element ali 
kombinacijo podatkovnih elementov, in 
sicer glede na to, kaj se zdi enoti za 
informacije o potnikih, ki zahteva 
informacije, primerno za poseben primer 
preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali 
pregona terorističnih ali hudih kaznivih 
dejanj. Enote za informacije o potnikih 
zagotovijo zahtevane podatke takoj, ko je 
to možno, in zagotovijo tudi rezultate 
obdelave podatkov PNR, če so že bili 
pripravljeni v skladu s členom 4(2)(a) in
(b).

2. Enota za informacije o potnikih države 
članice ter Europol lahko, če so izpolnjeni 
pogoji iz sklepa Sveta 2009/371/PNZ z dne 
6. aprila 2009, po potrebi zahtevata od 
enote za informacije o potnikih katere koli 
druge države članice, da jima zagotovi 
podatke PNR, ki jih ima v svoji podatkovni 
zbirki v skladu s členom 9(1), in po potrebi 
tudi rezultate obdelave podatkov PNR.
Zahteva po takšnih podatkih lahko zadeva 
kateri koli podatkovni element ali 
kombinacijo podatkovnih elementov, in 
sicer glede na to, kaj se zdi organu, ki 
zahteva informacije, primerno za poseben 
primer preprečevanja, odkrivanja, 
preiskovanja ali pregona terorističnih ali 
hudih kaznivih dejanj. Enote za 
informacije o potnikih zagotovijo 
zahtevane podatke takoj, ko je to možno, in 
zagotovijo tudi rezultate obdelave 
podatkov PNR, če so že bili pripravljeni v 
skladu s členom 4(2)(a) in (b).

Or. de

Predlog spremembe 340
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Enota za informacije o potnikih države 
članice ima pravico po potrebi zahtevati od 
enote za informacije o potnikih katere koli 
druge države članice, da ji zagotovi 
podatke PNR, ki jih ima v svoji podatkovni 
zbirki v skladu s členom 9(2), in po potrebi 
tudi rezultate obdelave podatkov PNR. 
Enota za informacije o potnikih lahko 
zahteva dostop do posebnih 
podatkov PNR, ki jih hrani enota za 
informacije o potnikih druge države 
članice, v njihovi popolni obliki brez 
prikrivanja podatkovnih elementov le v 
izjemnih okoliščinah kot odziv na posebno 
grožnjo ali posebno preiskavo ali pregon v 
zvezi s terorističnimi ali hudimi kaznivimi 
dejanji.

3. Enota za informacije o potnikih neke 
države članice ima pravico po potrebi 
zaprositi enoto za informacije o potnikih 
katere koli druge države članice, da ji 
zagotovi podatke PNR, ki jih ima v svoji 
podatkovni zbirki v skladu s členom 9(2), 
in po potrebi tudi rezultate obdelave 
podatkov PNR. Enota za informacije o 
potnikih lahko zahteva dostop do posebnih 
podatkov PNR, ki jih hrani enota za 
informacije o potnikih druge države 
članice, v njihovi popolni obliki brez 
prikrivanja podatkovnih elementov le v 
izjemnih okoliščinah kot odziv na posebno 
grožnjo ali posebno preiskavo ali pregon v 
zvezi s terorističnimi ali hudimi 
mednarodnimi kaznivimi dejanji.

Or. en

Predlog spremembe 341
Axel Voss

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Enota za informacije o potnikih države 
članice ima pravico po potrebi zahtevati 
od enote za informacije o potnikih katere 
koli druge države članice, da ji zagotovi 
podatke PNR, ki jih ima v svoji 
podatkovni zbirki v skladu s členom 9(2), 
in po potrebi tudi rezultate obdelave 
podatkov PNR. Enota za informacije o 
potnikih lahko zahteva dostop do posebnih 
podatkov PNR, ki jih hrani enota za 
informacije o potnikih druge države 
članice, v njihovi popolni obliki brez 
prikrivanja podatkovnih elementov le v 
izjemnih okoliščinah kot odziv na posebno 
grožnjo ali posebno preiskavo ali pregon v 

3. Pristojni organi države članice lahko po 
potrebi od pristojnih organov katere koli 
druge države članice v skladu s členom 
9(2) zahtevajo rezultate obdelave 
podatkov, ki jih je posredovala enota za 
informacije o potnikih. Pristojni organi
lahko zahtevajo dostop do posebnih 
podatkov PNR, ki jih hrani enota za 
informacije o potnikih, v njihovi popolni 
obliki brez prikrivanja podatkovnih 
elementov le v izjemnih okoliščinah kot 
odziv na posebno grožnjo ali posebno 
preiskavo ali pregon v zvezi s 
terorističnimi ali hudimi kaznivimi dejanji.
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zvezi s terorističnimi ali hudimi kaznivimi 
dejanji.

Or. de

Predlog spremembe 342
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Enota za informacije o potnikih države 
članice ima pravico po potrebi zahtevati od 
enote za informacije o potnikih katere koli 
druge države članice, da ji zagotovi 
podatke PNR, ki jih ima v svoji podatkovni 
zbirki v skladu s členom 9(2), in po potrebi 
tudi rezultate obdelave podatkov PNR. 
Enota za informacije o potnikih lahko 
zahteva dostop do posebnih 
podatkov PNR, ki jih hrani enota za 
informacije o potnikih druge države 
članice, v njihovi popolni obliki brez 
prikrivanja podatkovnih elementov le v 
izjemnih okoliščinah kot odziv na posebno 
grožnjo ali posebno preiskavo ali pregon v 
zvezi s terorističnimi ali hudimi kaznivimi
dejanji.

3. Enota za informacije o potnikih neke 
države članice ima pravico po potrebi 
zaprositi enoto za informacije o potnikih 
katere koli druge države članice, da ji 
zagotovi podatke PNR, ki jih ima v svoji 
podatkovni zbirki v skladu s členom 9(2), 
in po potrebi tudi rezultate obdelave 
podatkov PNR. Enota za informacije o 
potnikih lahko zahteva dostop do posebnih 
podatkov PNR, ki jih hrani enota za 
informacije o potnikih druge države 
članice, v njihovi popolni obliki brez 
prikrivanja podatkovnih elementov le v 
izjemnih okoliščinah kot odziv na posebno 
grožnjo ali posebno preiskavo ali pregon v 
zvezi s terorističnimi kaznivimi dejanji.

Or. en

Predlog spremembe 343
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Enota za informacije o potnikih države 
članice ima pravico po potrebi zahtevati od 
enote za informacije o potnikih katere koli 

3. Enota za informacije o potnikih neke 
države članice ima pravico po potrebi 
zaprositi enoto za informacije o potnikih 
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druge države članice, da ji zagotovi 
podatke PNR, ki jih ima v svoji podatkovni 
zbirki v skladu s členom 9(2), in po potrebi 
tudi rezultate obdelave podatkov PNR. 
Enota za informacije o potnikih lahko 
zahteva dostop do posebnih 
podatkov PNR, ki jih hrani enota za 
informacije o potnikih druge države 
članice, v njihovi popolni obliki brez 
prikrivanja podatkovnih elementov le v 
izjemnih okoliščinah kot odziv na posebno 
grožnjo ali posebno preiskavo ali pregon v 
zvezi s terorističnimi ali hudimi kaznivimi 
dejanji.

katere koli druge države članice, da ji 
zagotovi podatke PNR, ki jih ima v svoji 
podatkovni zbirki v skladu s členom 9(2), 
in po potrebi tudi rezultate obdelave 
podatkov PNR. Enota za informacije o 
potnikih lahko zahteva dostop do posebnih 
podatkov PNR, ki jih hrani enota za 
informacije o potnikih druge države 
članice, v njihovi popolni obliki brez 
prikrivanja podatkovnih elementov le v 
izjemnih okoliščinah kot odziv na posebno 
grožnjo ali posebno preiskavo ali pregon v 
zvezi s terorističnimi ali hudimi 
mednarodnimi kaznivimi dejanji. Ta 
zahteva mora biti pisno utemeljena.

Or. en

Predlog spremembe 344
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Enota za informacije o potnikih države 
članice ima pravico po potrebi zahtevati od 
enote za informacije o potnikih katere koli 
druge države članice, da ji zagotovi 
podatke PNR, ki jih ima v svoji podatkovni 
zbirki v skladu s členom 9(2), in po potrebi 
tudi rezultate obdelave podatkov PNR. 
Enota za informacije o potnikih lahko 
zahteva dostop do posebnih 
podatkov PNR, ki jih hrani enota za 
informacije o potnikih druge države 
članice, v njihovi popolni obliki brez 
prikrivanja podatkovnih elementov le v 
izjemnih okoliščinah kot odziv na posebno 
grožnjo ali posebno preiskavo ali pregon v 
zvezi s terorističnimi ali hudimi kaznivimi 
dejanji.

3.  Enota za informacije o potnikih neke 
države članice ima pravico po potrebi 
zaprositi enoto za informacije o potnikih 
katere koli druge države članice, da ji 
zagotovi podatke PNR, ki jih ima v svoji 
podatkovni zbirki v skladu s členom 9(2), 
in po potrebi tudi rezultate obdelave 
podatkov PNR. Enota za informacije o 
potnikih lahko zahteva dostop do posebnih 
podatkov PNR, ki jih hrani enota za 
informacije o potnikih druge države 
članice, v njihovi popolni obliki brez 
prikrivanja podatkovnih elementov le v 
izjemnih okoliščinah kot odziv na posebno 
grožnjo ali posebno preiskavo ali pregon v 
zvezi s terorističnimi ali hudimi 
mednarodnimi kaznivimi dejanji. Ta 
zahteva mora biti pisno utemeljena.

Or. en
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Predlog spremembe 345
Hubert Pirker, Frank Engel

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Enota za informacije o potnikih države 
članice ima pravico po potrebi zahtevati od 
enote za informacije o potnikih katere koli 
druge države članice, da ji zagotovi 
podatke PNR, ki jih ima v svoji podatkovni 
zbirki v skladu s členom 9(2), in po potrebi 
tudi rezultate obdelave podatkov PNR.
Enota za informacije o potnikih lahko 
zahteva dostop do posebnih 
podatkov PNR, ki jih hrani enota za 
informacije o potnikih druge države 
članice, v njihovi popolni obliki brez 
prikrivanja podatkovnih elementov le v 
izjemnih okoliščinah kot odziv na posebno 
grožnjo ali posebno preiskavo ali pregon v 
zvezi s terorističnimi ali hudimi kaznivimi 
dejanji.

3. Enota za informacije o potnikih države 
članice ter Europol lahko, če so izpolnjeni 
pogoji iz Sklepa Sveta 2009/371/PNZ z 
dne 6. aprila 2009, po potrebi zahtevata od 
enote za informacije o potnikih katere koli 
druge države članice, da jima zagotovi 
podatke PNR, ki jih ima v svoji podatkovni 
zbirki v skladu s členom 9(2), in po potrebi 
tudi rezultate obdelave podatkov PNR.
Organ, ki izraža zahtevo, lahko zahteva 
dostop do posebnih podatkov PNR, ki jih 
hrani enota za informacije o potnikih druge 
države članice, v njihovi popolni obliki 
brez prikrivanja podatkovnih elementov le 
v izjemnih okoliščinah kot odziv na 
posebno grožnjo ali posebno preiskavo ali 
pregon v zvezi s terorističnimi ali hudimi 
kaznivimi dejanji.

Or. de

Predlog spremembe 346
Tanja Fajon

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Enota za informacije o potnikih države 
članice ima pravico po potrebi zahtevati od 
enote za informacije o potnikih katere koli 
druge države članice, da ji zagotovi 
podatke PNR, ki jih ima v svoji podatkovni 
zbirki v skladu s členom 9(2), in po potrebi 
tudi rezultate obdelave podatkov PNR. 

3. Enota za informacije o potnikih neke 
države članice ali skupine držav članic
ima pravico po potrebi zaprositi enoto za 
informacije o potnikih katere koli druge 
države članice, da ji zagotovi 
podatke PNR, ki jih ima v svoji podatkovni 
zbirki v skladu s členom 9(2), in po potrebi 
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Enota za informacije o potnikih lahko 
zahteva dostop do posebnih 
podatkov PNR, ki jih hrani enota za 
informacije o potnikih druge države 
članice, v njihovi popolni obliki brez 
prikrivanja podatkovnih elementov le v 
izjemnih okoliščinah kot odziv na posebno 
grožnjo ali posebno preiskavo ali pregon v 
zvezi s terorističnimi ali hudimi kaznivimi 
dejanji.

tudi rezultate obdelave podatkov PNR. 
Enota za informacije o potnikih lahko 
zahteva dostop do posebnih 
podatkov PNR, ki jih hrani enota za 
informacije o potnikih druge države 
članice, v njihovi popolni obliki brez 
prikrivanja podatkovnih elementov le v 
izjemnih okoliščinah kot odziv na posebno 
grožnjo ali posebno preiskavo ali pregon v 
zvezi s terorističnimi ali hudimi kaznivimi 
dejanji.

Or. en

Predlog spremembe 347
Cornelia Ernst

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pristojni organi države članice lahko le 
v navedenih primerih, ko je to potrebno za 
preprečitev neposredne in hude grožnje 
javni varnosti, zahtevajo neposredno od 
enote za informacije o potnikih druge 
države članice, da jim zagotovi 
podatke PNR, ki jih hrani v svoji 
podatkovni zbirki v skladu s členom 9(1) 
in (2). Tovrstne zahteve se nanašajo na 
posebno preiskavo ali pregon terorističnih 
ali hudih kaznivih dejanj in morajo biti 
utemeljene. Enote za informacije o 
potnikih se na takšne zahteve odzovejo kot 
na prednostne. Pristojni organi v vseh 
drugih primerih usmerijo svoje zahteve 
preko enote za informacije o potnikih 
svoje države članice.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 348
Sophia in 't Veld
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Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pristojni organi države članice lahko le v 
navedenih primerih, ko je to potrebno za 
preprečitev neposredne in hude grožnje 
javni varnosti, zahtevajo neposredno od 
enote za informacije o potnikih druge 
države članice, da jim zagotovi 
podatke PNR, ki jih hrani v svoji 
podatkovni zbirki v skladu s členom 9(1) in 
(2). Tovrstne zahteve se nanašajo na 
posebno preiskavo ali pregon terorističnih 
ali hudih kaznivih dejanj in morajo biti 
utemeljene. Enote za informacije o 
potnikih se na takšne zahteve odzovejo kot 
na prednostne. Pristojni organi v vseh 
drugih primerih usmerijo svoje zahteve 
preko enote za informacije o potnikih svoje 
države članice.

4. Pristojni organi države članice lahko le v 
navedenih primerih, ko je to potrebno za 
preprečitev posebne, dejanske in
neposredne grožnje javni varnosti, 
zahtevajo neposredno od enote za 
informacije o potnikih druge države 
članice, da jim zagotovi podatke PNR, ki 
jih hrani v svoji podatkovni zbirki v skladu 
s členom 9(1) in (2). Tovrstne zahteve se 
nanašajo na posebno preiskavo ali pregon 
terorističnih ali hudih kaznivih dejanj in 
morajo biti utemeljene. Enote za 
informacije o potnikih se na takšne zahteve 
odzovejo kot na prednostne. Pristojni 
organi v vseh drugih primerih usmerijo 
svoje zahteve preko enote za informacije o 
potnikih svoje države članice.

Or. en

Predlog spremembe 349
Axel Voss

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pristojni organi države članice lahko le v 
navedenih primerih, ko je to potrebno za 
preprečitev neposredne in hude grožnje 
javni varnosti, zahtevajo neposredno od 
enote za informacije o potnikih druge 
države članice, da jim zagotovi 
podatke PNR, ki jih hrani v svoji 
podatkovni zbirki v skladu s členom 9(1) in
(2). Tovrstne zahteve se nanašajo na 
posebno preiskavo ali pregon terorističnih 
ali hudih kaznivih dejanj in morajo biti 
utemeljene. Enote za informacije o 

4. Pristojni organi države članice lahko le v 
navedenih primerih, ko je to potrebno za 
preprečitev neposredne in hude grožnje 
javni varnosti, zahtevajo neposredno od 
enote za informacije o potnikih, da jim 
zagotovi podatke PNR, ki jih hrani v svoji 
podatkovni zbirki v skladu s členom 9(1) in
(2). Tovrstne zahteve se nanašajo na 
posebno preiskavo ali pregon terorističnih 
ali hudih kaznivih dejanj in morajo biti 
utemeljene. Enota za informacije o 
potnikih se na takšne zahteve odzove kot na 
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potnikih se na takšne zahteve odzovejo kot 
na prednostne. Pristojni organi v vseh 
drugih primerih usmerijo svoje zahteve 
preko enote za informacije o potnikih 
svoje države članice.

prednostne.

Or. de

Predlog spremembe 350
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pristojni organi države članice lahko le v 
navedenih primerih, ko je to potrebno za 
preprečitev neposredne in hude grožnje 
javni varnosti, zahtevajo neposredno od 
enote za informacije o potnikih druge 
države članice, da jim zagotovi 
podatke PNR, ki jih hrani v svoji 
podatkovni zbirki v skladu s členom 9(1) in 
(2). Tovrstne zahteve se nanašajo na 
posebno preiskavo ali pregon terorističnih 
ali hudih kaznivih dejanj in morajo biti 
utemeljene. Enote za informacije o 
potnikih se na takšne zahteve odzovejo kot 
na prednostne. Pristojni organi v vseh 
drugih primerih usmerijo svoje zahteve 
preko enote za informacije o potnikih svoje 
države članice.

4. Pristojni organi države članice lahko le v 
primerih, ko je to potrebno za preprečitev 
neposredne in resne grožnje javni varnosti, 
enoto za informacije o potnikih katere koli 
druge države članice neposredno zaprosijo, 
da jim zagotovi podatke PNR, ki jih hrani v 
svoji podatkovni zbirki v skladu s 
členom 9(1) in (2). Tovrstne zahteve se 
nanašajo na posebno preiskavo ali pregon 
terorističnih dejanj in morajo biti 
utemeljene. Enote za informacije o 
potnikih se na takšne zahteve odzovejo kot 
na prednostne. Pristojni organi v vseh 
drugih primerih usmerijo svoje zahteve 
preko enote za informacije o potnikih svoje 
države članice.

Or. en

Predlog spremembe 351
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pristojni organi države članice lahko le v 
navedenih primerih, ko je to potrebno za 
preprečitev neposredne in hude grožnje 
javni varnosti, zahtevajo neposredno od 
enote za informacije o potnikih druge 
države članice, da jim zagotovi 
podatke PNR, ki jih hrani v svoji 
podatkovni zbirki v skladu s členom 9(1) in 
(2). Tovrstne zahteve se nanašajo na 
posebno preiskavo ali pregon terorističnih 
ali hudih kaznivih dejanj in morajo biti 
utemeljene. Enote za informacije o 
potnikih se na takšne zahteve odzovejo kot 
na prednostne. Pristojni organi v vseh 
drugih primerih usmerijo svoje zahteve 
preko enote za informacije o potnikih svoje 
države članice.

4. Pristojni organi države članice lahko le v 
primerih, ko je to potrebno za preprečitev 
neposredne in resne grožnje javni varnosti, 
enoto za informacije o potnikih katere koli 
druge države članice neposredno zaprosijo, 
da jim zagotovi podatke PNR, ki jih hrani v 
svoji podatkovni zbirki v skladu s 
členom 9(1) in (2). Tovrstne zahteve se 
nanašajo na posebno preiskavo ali pregon 
terorističnih ali hudih mednarodnih
kaznivih dejanj in morajo biti utemeljene. 
Enote za informacije o potnikih se na 
takšne zahteve odzovejo kot na prednostne. 
Pristojni organi v vseh drugih primerih 
usmerijo svoje zahteve preko enote za 
informacije o potnikih svoje države 
članice.

Or. en

Predlog spremembe 352
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pristojni organi države članice lahko le v 
navedenih primerih, ko je to potrebno za 
preprečitev neposredne in hude grožnje 
javni varnosti, zahtevajo neposredno od 
enote za informacije o potnikih druge 
države članice, da jim zagotovi 
podatke PNR, ki jih hrani v svoji 
podatkovni zbirki v skladu s členom 9(1) in 
(2). Tovrstne zahteve se nanašajo na 
posebno preiskavo ali pregon terorističnih 
ali hudih kaznivih dejanj in morajo biti 
utemeljene. Enote za informacije o 
potnikih se na takšne zahteve odzovejo kot 
na prednostne. Pristojni organi v vseh 
drugih primerih usmerijo svoje zahteve 

4. Pristojni organi države članice lahko le v 
primerih, ko je to potrebno za preprečitev 
neposredne in resne grožnje javni varnosti, 
enoto za informacije o potnikih katere koli 
druge države članice neposredno zaprosijo, 
da jim zagotovi podatke PNR, ki jih hrani v 
svoji podatkovni zbirki v skladu s 
členom 9(1) in (2). Tovrstne zahteve se 
nanašajo na posebno preiskavo ali pregon 
terorističnih ali hudih mednarodnih
kaznivih dejanj in morajo biti utemeljene. 
Enote za informacije o potnikih se na 
takšne zahteve odzovejo kot na prednostne. 
Pristojni organi v vseh drugih primerih 
usmerijo svoje zahteve preko enote za 
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preko enote za informacije o potnikih svoje 
države članice.

informacije o potnikih svoje države 
članice.

Or. en

Predlog spremembe 353
Axel Voss

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Izjemoma, če je zgodnji dostop nujen za 
odzivanje na posebno in dejansko grožnjo 
v zvezi s terorističnimi ali hudimi 
kaznivimi dejanji, ima enota za 
informacije o potnikih države članice od 
enote za informacije o potnikih druge 
države članice pravico kadar koli 
zahtevati, da ji zagotovi podatke PNR 
letov s ciljem ali začetkom na ozemlju 
zadevne države članice.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 354
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Izjemoma, če je zgodnji dostop nujen za 
odzivanje na posebno in dejansko grožnjo 
v zvezi s terorističnimi ali hudimi 
kaznivimi dejanji, ima enota za informacije 
o potnikih države članice od enote za 
informacije o potnikih druge države članice 
pravico kadar koli zahtevati, da ji zagotovi 
podatke PNR letov s ciljem ali začetkom 
na ozemlju zadevne države članice.

5. Izjemoma, če je zgodnji dostop nujen za 
odzivanje na posebno, dejansko in 
neposredno grožnjo v zvezi s terorističnimi 
ali hudimi kaznivimi dejanji, ima enota za 
informacije o potnikih države članice od 
enote za informacije o potnikih druge 
države članice pravico kadar koli zahtevati, 
da ji zagotovi podatke PNR letov s ciljem 
ali začetkom na ozemlju zadevne države 
članice.
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Or. en

Predlog spremembe 355
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Izjemoma, če je zgodnji dostop nujen za 
odzivanje na posebno in dejansko grožnjo 
v zvezi s terorističnimi ali hudimi 
kaznivimi dejanji, ima enota za informacije 
o potnikih države članice od enote za 
informacije o potnikih druge države članice 
pravico kadar koli zahtevati, da ji zagotovi 
podatke PNR letov s ciljem ali začetkom 
na ozemlju zadevne države članice.

5. Izjemoma, če je zgodnji dostop nujen za 
odzivanje na posebno in dejansko grožnjo 
v zvezi s terorističnimi dejanji, ima enota 
za informacije o potnikih države članice od 
enote za informacije o potnikih druge 
države članice pravico kadar koli zahtevati, 
da ji zagotovi podatke PNR letov s ciljem 
ali začetkom na ozemlju zadevne države 
članice.

Or. en

Predlog spremembe 356
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Izjemoma, če je zgodnji dostop nujen za 
odzivanje na posebno in dejansko grožnjo 
v zvezi s terorističnimi ali hudimi 
kaznivimi dejanji, ima enota za informacije 
o potnikih države članice od enote za 
informacije o potnikih druge države članice 
pravico kadar koli zahtevati, da ji zagotovi 
podatke PNR letov s ciljem ali začetkom 
na ozemlju zadevne države članice.

5. Izjemoma, če je zgodnji dostop nujen za 
odzivanje na posebno in dejansko grožnjo 
v zvezi s terorističnimi ali hudimi 
mednarodnimi kaznivimi dejanji, ima 
enota za informacije o potnikih države 
članice od enote za informacije o potnikih 
druge države članice pravico kadar koli 
zahtevati, da ji zagotovi podatke PNR letov 
s ciljem ali začetkom na ozemlju zadevne 
države članice. Ta zahteva je strogo 
omejena na podatke, potrebne v določeni 
zadevi za preprečevanje, odkrivanje, 
preiskovanje ali pregon terorističnega ali 
hudega mednarodnega kaznivega dejanja, 
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in mora biti pisno utemeljena.

Or. en

Predlog spremembe 357
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Izjemoma, če je zgodnji dostop nujen za 
odzivanje na posebno in dejansko grožnjo 
v zvezi s terorističnimi ali hudimi 
kaznivimi dejanji, ima enota za informacije 
o potnikih države članice od enote za 
informacije o potnikih druge države članice 
pravico kadar koli zahtevati, da ji zagotovi 
podatke PNR letov s ciljem ali začetkom 
na ozemlju zadevne države članice.

5.  Izjemoma, če je zgodnji dostop nujen za 
odzivanje na posebno in dejansko grožnjo 
v zvezi s terorističnimi ali hudimi 
mednarodnimi kaznivimi dejanji, ima 
enota za informacije o potnikih države 
članice od enote za informacije o potnikih 
druge države članice pravico kadar koli 
zahtevati, da ji zagotovi podatke PNR letov 
s ciljem ali začetkom na ozemlju zadevne 
države članice. Ta zahteva je strogo 
omejena na podatke, potrebne v določeni 
zadevi za preprečevanje, odkrivanje, 
preiskovanje ali pregon terorističnega ali 
hudega mednarodnega kaznivega dejanja, 
in mora biti pisno utemeljena.

Or. en

Predlog spremembe 358
Axel Voss

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Izmenjava informacij na podlagi tega 
člena lahko poteka po veljavnih poteh 
mednarodnega sodelovanja na področju 
pregona. Jezik, v katerem se napiše zahteva 
in izmenjujejo informacije, je jezik, ki se 
uporablja za komunikacijo te vrste. Države 

6. Izmenjava informacij na podlagi tega 
člena lahko poteka po veljavnih poteh 
mednarodnega sodelovanja na področju 
pregona. Jezik, v katerem se napiše zahteva 
in izmenjujejo informacije, je jezik, ki se 
uporablja za komunikacijo te vrste. Države 
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članice pri uradnem obveščanju v skladu s 
členom 3(3) obvestijo Komisijo tudi o 
podatkih kontaktnih oseb, ki se jim lahko 
pošljejo zahteve v nujnih primerih.
Komisija obvesti države članice o prejetih 
uradnih obvestilih.

članice pri uradnem obveščanju v skladu s 
členom 3(3) obvestijo Komisijo tudi o 
podatkih kontaktnih oseb, ki se jim lahko 
pošljejo zahteve v nujnih primerih.
Komisija posreduje te podatke enoti za 
informacije o potnikih.

Or. de

Predlog spremembe 359
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Izmenjava informacij na podlagi tega 
člena lahko poteka po veljavnih poteh 
mednarodnega sodelovanja na področju 
pregona. Jezik, v katerem se napiše zahteva 
in izmenjujejo informacije, je jezik, ki se 
uporablja za komunikacijo te vrste. Države 
članice pri uradnem obveščanju v skladu s 
členom 3(3) obvestijo Komisijo tudi o 
podatkih kontaktnih oseb, ki se jim lahko 
pošljejo zahteve v nujnih primerih. 
Komisija obvesti države članice o prejetih 
uradnih obvestilih.

6. Izmenjava informacij na podlagi tega 
člena lahko poteka po veljavnih poteh 
evropskega in mednarodnega sodelovanja 
na področju pregona, zlasti prek Europola 
oziroma nacionalnih enot iz člena 8 
Sklepa Sveta 2009/371/PNZ z dne 6. 
aprila 2009. Jezik, v katerem se napiše 
zahteva in izmenjujejo informacije, je 
jezik, ki se uporablja za komunikacijo te 
vrste. Države članice pri uradnem 
obveščanju v skladu s členom 3(3) 
obvestijo Komisijo tudi o podatkih 
kontaktnih oseb, ki se jim lahko pošljejo 
zahteve v nujnih primerih. Komisija 
obvesti države članice o prejetih uradnih 
obvestilih.

Or. en

Predlog spremembe 360
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Izmenjava informacij na podlagi tega 
člena lahko poteka po veljavnih poteh 
mednarodnega sodelovanja na področju 
pregona. Jezik, v katerem se napiše zahteva 
in izmenjujejo informacije, je jezik, ki se 
uporablja za komunikacijo te vrste. Države 
članice pri uradnem obveščanju v skladu s 
členom 3(3) obvestijo Komisijo tudi o 
podatkih kontaktnih oseb, ki se jim lahko 
pošljejo zahteve v nujnih primerih. 
Komisija obvesti države članice o prejetih 
uradnih obvestilih.

6. Izmenjava informacij na podlagi tega 
člena lahko poteka po veljavnih poteh 
evropskega in mednarodnega sodelovanja 
na področju pregona, zlasti prek Europola 
oziroma nacionalnih enot iz člena 8 
Sklepa Sveta 2009/371/PNZ z dne 6. 
aprila 2009. Jezik, v katerem se napiše 
zahteva in izmenjujejo informacije, je 
jezik, ki se uporablja za komunikacijo te 
vrste. Države članice pri uradnem 
obveščanju v skladu s členom 3(3) 
obvestijo Komisijo tudi o podatkih 
kontaktnih oseb, ki se jim lahko pošljejo 
zahteve v nujnih primerih. Komisija 
obvesti države članice o prejetih uradnih 
obvestilih.

Or. en

Predlog spremembe 361
Alexander Alvaro

Predlog direktive
Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8 črtano
Pošiljanje podatkov tretjim državam
Država članica lahko prenese podatke 
PNR in rezultate njihove obdelave tretji 
državi le v vsakem posameznem primeru 
in če:
(a) so izpolnjeni pogoji iz člena 13 
Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ;
(b) je prenos nujen za namene te 
direktive, določene v členu 1(2) in
(c) tretja država soglaša, da bo podatke 
prenesla drugi tretji državi le, če bo to 
potrebno za namene te direktive iz člena 
1(2) in le z izrecnim soglasjem države 
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članice.

Or. en

Predlog spremembe 362
Axel Voss

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Država članica lahko prenese 
podatke PNR in rezultate njihove obdelave 
tretji državi le v vsakem posameznem 
primeru in če:

Enota za informacije o potnikih lahko 
prenese podatke PNR in rezultate njihove 
obdelave tretji državi le v vsakem 
posameznem primeru in če:

Or. de

Predlog spremembe 363
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Država članica lahko prenese podatke PNR 
in rezultate njihove obdelave tretji državi le 
v vsakem posameznem primeru in če: 

Država članica lahko prenese podatke PNR 
in rezultate njihove obdelave tretji državi 
zgolj na podlagi mednarodnega 
sporazuma med Unijo in to tretjo državo
le v vsakem posameznem primeru posebej 
in če:

Or. en

Predlog spremembe 364
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Država članica lahko prenese podatke PNR 
in rezultate njihove obdelave tretji državi le 
v vsakem posameznem primeru in če: 

Država članica lahko prenese podatke PNR 
in rezultate njihove obdelave tretji državi le 
v vsakem posameznem primeru in le če je 
to na podlagi mednarodnega sporazuma 
med Unijo in to tretjo državo izrecno 
dovoljeno ter če:

Or. en

Predlog spremembe 365
Ágnes Hankiss

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Država članica lahko prenese podatke PNR 
in rezultate njihove obdelave tretji državi le 
v vsakem posameznem primeru in če: 

Država članica lahko prenese podatke PNR 
in rezultate njihove obdelave tretji državi le 
v vsakem posameznem primeru v skladu z 
jamstvi in če:

Or. hu

Predlog spremembe 366
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) so izpolnjeni pogoji iz člena 13 
Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ;

(a) so izpolnjeni pogoji iz Direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne xx. 
xx. 201x o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni 
organi obdelujejo za namene 
preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja 
ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja 
kazenskih sankcij, in o prostem pretoku 
takih podatkov, Listine Evropske unije o 
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temeljnih pravicah, Konvencije Sveta 
Evrope št. 108 o varstvu posameznika 
glede na avtomatsko obdelavo osebnih 
podatkov ter Evropske konvencije o 
varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin;

Or. en

Obrazložitev

Direktiva o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi 
obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali 
izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku teh podatkov naj bi bila sprejeta pred 
direktivo EU o PNR.

Predlog spremembe 367
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) je prenos nujen za namene te direktive, 
določene v členu 1(2) in

(b) je prenos nujen in sorazmeren za 
preprečevanje, preiskovanje, odkrivanje in 
pregon terorističnih ali hudih 
mednarodnih kaznivih dejanj in

Or. en

Predlog spremembe 368
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) je prenos predhodno odobril sodni 
organ.

Or. en
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Predlog spremembe 369
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) tretja država soglaša, da bo podatke 
prenesla drugi tretji državi le, če bo to 
potrebno za namene te direktive iz 
člena 1(2) in le z izrecnim soglasjem 
države članice.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 370
Axel Voss

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) tretja država soglaša, da bo podatke 
prenesla drugi tretji državi le, če bo to 
potrebno za namene te direktive iz člena 
1(2) in le z izrecnim soglasjem države 
članice.

c) se tretja država, ki prejme podatke PNR, 
zaveže, da prejetih podatkov ne bo
posredovala drugi tretji državi.

Or. de

Obrazložitev

Ni jasno, zakaj bi lahko tretja država posredovala podatke drugi tretji državi. Tretja država 
se lahko po potrebi obrne neposredno na enoto za informacije o potnikih.

Predlog spremembe 371
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka c
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) tretja država soglaša, da bo podatke 
prenesla drugi tretji državi le, če bo to 
potrebno za namene te direktive iz 
člena 1(2) in le z izrecnim soglasjem 
države članice.

(c) tretja država zagotavlja, da bo podatke 
uporabila le, če bo to potrebno za namene 
te direktive iz člena 1(2). Prenos iz te tretje 
države v drugo tretjo državo je 
prepovedan.

Or. en

Predlog spremembe 372
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) tretja država soglaša, da bo podatke 
prenesla drugi tretji državi le, če bo to 
potrebno za namene te direktive iz 
člena 1(2) in le z izrecnim soglasjem 
države članice.

(c) tretja država zagotavlja, da bo podatke 
uporabila le, če bo to potrebno za namene 
te direktive iz člena 1(2), in bo te podatke 
izbrisala takoj, ko jih ne bo več nujno 
treba hraniti. Prenos iz te tretje države v 
drugo tretjo državo je prepovedan.

Or. en

Predlog spremembe 373
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) tretja država soglaša, da bo podatke
prenesla drugi tretji državi le, če bo to 
potrebno za namene te direktive iz 
člena 1(2) in le z izrecnim soglasjem 
države članice.

(c) tretja država soglaša, da podatkov ne bo 
prenesla drugi tretji državi.

Or. en
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Predlog spremembe 374
Ágnes Hankiss

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) tretja država soglaša, da bo podatke 
prenesla drugi tretji državi le, če bo to 
potrebno za namene te direktive iz 
člena 1(2) in le z izrecnim soglasjem 
države članice.

(c) tretja država soglaša, da bo podatke 
prenesla drugi tretji državi le, če bo to 
potrebno za namene te direktive iz člena 
1(2) in le z izrecnim soglasjem države 
članice, hkrati pa morajo biti izpolnjeni 
pogoji iz člena 13 Okvirnega sklepa Sveta 
2008/977/PNZ glede druge tretje države.

Or. hu

Predlog spremembe 375
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) tretja država omogoči državljanom 
Unije, brez večjih zamud ali stroškov, 
enake pravice dostopa, popravka, izbrisa 
in odškodnine v povezavi s hrambo 
podatkov PNR, kot se uporabljajo v Uniji;

Or. en

Predlog spremembe 376
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka c a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) tretja država omogoči državljanom 
Unije, brez večjih zamud ali stroškov, 
enako raven varstva osebnih podatkov in 
enake pravice dostopa, popravka, izbrisa 
in odškodnine v povezavi s hrambo 
podatkov PNR, kot se uporabljajo v Uniji;

Or. en

Predlog spremembe 377
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) tretja država zagotovi ustrezno in 
primerljivo raven varstva podatkov PNR.

Or. en

Predlog spremembe 378
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka c c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cc) so smiselno izpolnjeni vsi pogoji iz 
člena 7.

Or. en

Predlog spremembe 379
Alexander Alvaro
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Predlog direktive
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9 črtano
Obdobje hrambe podatkov

1. Države članice zagotovijo, da se podatki 
PNR, ki jih enoti za informacije o 
potnikih zagotovijo letalski prevozniki, 
hranijo v podatkovni zbirki v enoti za 
informacije o potnikih 30 dni od 
njihovega prenosa enoti za informacije o 
potnikih prve države članice, ki je država 
prihoda ali odhoda zadevnega 
mednarodnega leta.
2. Po izteku 30 dni od posredovanja 
podatkov PNR enoti za informacije o 
potnikih iz odstavka 1 se podatki hranijo v 
enoti za informacije o potnikih nadaljnjih 
pet let. V tem obdobju se prikrijejo vsi 
podatkovni elementi, ki bi lahko služili 
ugotovitvi istovetnosti potnika, s katerim 
so povezani podatki PNR. Tako 
anonimizirani podatki PNR so dostopni le 
omejenemu številu osebja enote za 
informacije o potnikih, ki ima posebno 
pooblastilo za opravljanje analiz 
podatkov PNR in razvoj ocenjevalnih 
meril v skladu s členom 4(2)(d). Dostop do 
popolnih podatkov PNR lahko dovoli le 
vodja enote za informacije o potnikih za 
namene člena 4(2)(c) in če bi bilo mogoče 
razumno verjeti, da je to potrebno za 
izvedbo preiskave ter kot odziv na posebno 
in dejansko grožnjo ali tveganje ali 
posebno preiskavo ali pregon.
Za namene te direktive so podatkovni 
elementi, ki bi lahko služili ugotovitvi 
istovetnosti potnika, s katerim so povezani 
podatki PNR, in ki jih je treba prečistiti 
ter prikriti:
ime(na), vključno z imeni drugih potnikov 
v PNR, in število potnikov v PNR, ki 
potujejo skupaj;
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naslov in kontaktni podatki;
splošne opombe, če vsebujejo kakršne koli 
informacije, ki bi lahko pomagale 
ugotoviti istovetnost potnika, s katerim so 
povezani podatki PNR, ter
kateri koli zbrani podatki API.
3. Države članice zagotovijo, da se podatki 
PNR izbrišejo po izteku obdobja iz 
odstavka 2. Ta obveznost ne posega v 
zadeve, v katerih so bili posebni 
podatki PNR preneseni pristojnemu 
organu in se uporabljajo v okviru posebne 
preiskave kaznivega dejanja ali pregona, 
ko hrambo takšnih podatkov pri 
pristojnem organu ureja nacionalno 
pravo države članice.
4. Enota za informacije o potnikih hrani 
rezultate iskanja iz člena 4(2)(a) in (b) le 
toliko časa, kolikor je potrebno, da 
pristojne organe obvesti o zadetkih. Če se 
po osebnem ročnem preverjanju izkaže, 
da rezultati avtomatiziranega iskanja niso 
pravi, se rezultati lahko kljub temu 
shranijo v izogib prihodnjim „napačnim“ 
zadetkom za največ tri leta, razen če 
podatki, na katerih temeljijo, še niso bili 
izbrisani v skladu z odstavkom 3 ob izteku 
pet let, ko je treba zapis hraniti do izbrisa 
podatkov, na katerih temeljijo.

Or. en

Predlog spremembe 380
Axel Voss

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da se podatki 
PNR, ki jih enoti za informacije o potnikih 
zagotovijo letalski prevozniki, hranijo v 
podatkovni zbirki v enoti za informacije o 

1. Enota za informacije o potnikih 
zagotovi, da se podatki PNR, ki jih enoti za 
informacije o potnikih zagotovijo letalski 
prevozniki, hranijo v njeni podatkovni 
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potnikih 30 dni od njihovega prenosa enoti 
za informacije o potnikih prve države 
članice, ki je država prihoda ali odhoda 
zadevnega mednarodnega leta.

zbirki 30 dni od njihovega prenosa.

Or. de

Predlog spremembe 381
Véronique Mathieu

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da se podatki 
PNR, ki jih enoti za informacije o potnikih 
zagotovijo letalski prevozniki, hranijo v 
podatkovni zbirki v enoti za informacije o 
potnikih 30 dni od njihovega prenosa enoti 
za informacije o potnikih prve države 
članice, ki je država prihoda ali odhoda 
zadevnega mednarodnega leta.

1. Države članice zagotovijo, da se podatki 
PNR, ki jih enoti za informacije o potnikih 
zagotovijo letalski prevozniki, hranijo v 
podatkovni zbirki v enoti za informacije o 
potnikih eno leto od njihovega prenosa 
enoti za informacije o potnikih prve države 
članice, ki je država prihoda ali odhoda 
zadevnega leta znotraj ali zunaj Unije.

Or. fr

Obrazložitev

Posledica prekratkega obdobja hrambe podatkov bi bile operativne težave, na primer v nujnih 
primerih, ko zmanjkuje časa za postopke razkritja. Poleg tega bi zaradi tega preiskovalci ne 
mogli dostopati do podatkov v najpomembnejših trenutkih preiskave. Na začetku preiskave 
namreč nimajo nujno še vseh elementov, na osnovi katerih bi lahko sklepali, da podatke 
potrebujejo.

Predlog spremembe 382
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da se podatki 
PNR, ki jih enoti za informacije o potnikih 

1. Države članice zagotovijo, da se podatki 
PNR, ki jih enoti za informacije o potnikih 
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zagotovijo letalski prevozniki, hranijo v
podatkovni zbirki v enoti za informacije o 
potnikih 30 dni od njihovega prenosa enoti 
za informacije o potnikih prve države 
članice, ki je država prihoda ali odhoda 
zadevnega mednarodnega leta.

zagotovijo letalski prevozniki, hranijo v 
podatkovni zbirki v enoti za informacije o 
potnikih tri dni od njihovega prenosa enoti 
za informacije o potnikih prve države 
članice, ki je država prihoda ali odhoda 
zadevnega mednarodnega leta.

Or. en

Predlog spremembe 383
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Po izteku 30 dni od posredovanja 
podatkov PNR enoti za informacije o 
potnikih iz odstavka 1 se podatki hranijo v 
enoti za informacije o potnikih nadaljnjih 
pet let. V tem obdobju se prikrijejo vsi 
podatkovni elementi, ki bi lahko služili 
ugotovitvi istovetnosti potnika, s katerim 
so povezani podatki PNR. Tako 
anonimizirani podatki PNR so dostopni le 
omejenemu številu osebja enote za 
informacije o potnikih, ki ima posebno 
pooblastilo za opravljanje analiz 
podatkov PNR in razvoj ocenjevalnih 
meril v skladu s členom 4(2)(d). Dostop do 
popolnih podatkov PNR lahko dovoli le 
vodja enote za informacije o potnikih za 
namene člena 4(2)(c) in če bi bilo mogoče 
razumno verjeti, da je to potrebno za 
izvedbo preiskave ter kot odziv na posebno 
in dejansko grožnjo ali tveganje ali 
posebno preiskavo ali pregon.

črtano

Or. en

Obrazložitev

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 
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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.

Predlog spremembe 384
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Po izteku 30 dni od posredovanja 
podatkov PNR enoti za informacije o 
potnikih iz odstavka 1 se podatki hranijo v 
enoti za informacije o potnikih nadaljnjih 
pet let. V tem obdobju se prikrijejo vsi 
podatkovni elementi, ki bi lahko služili 
ugotovitvi istovetnosti potnika, s katerim 
so povezani podatki PNR. Tako 
anonimizirani podatki PNR so dostopni le 
omejenemu številu osebja enote za 
informacije o potnikih, ki ima posebno 
pooblastilo za opravljanje analiz 
podatkov PNR in razvoj ocenjevalnih 
meril v skladu s členom 4(2)(d). Dostop do 
popolnih podatkov PNR lahko dovoli le 
vodja enote za informacije o potnikih za 
namene člena 4(2)(c) in če bi bilo mogoče 
razumno verjeti, da je to potrebno za 
izvedbo preiskave ter kot odziv na posebno 
in dejansko grožnjo ali tveganje ali 
posebno preiskavo ali pregon.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 385
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Po izteku 30 dni od posredovanja podatkov 
PNR enoti za informacije o potnikih iz 
odstavka 1 se podatki hranijo v enoti za 
informacije o potnikih nadaljnjih pet let. V 
tem obdobju se prikrijejo vsi podatkovni 
elementi, ki bi lahko služili ugotovitvi 
istovetnosti potnika, s katerim so povezani 
podatki PNR. Tako anonimizirani
podatki PNR so dostopni le omejenemu 
številu osebja enote za informacije o 
potnikih, ki ima posebno pooblastilo za 
opravljanje analiz podatkov PNR in razvoj 
ocenjevalnih meril v skladu s 
členom 4(2)(d). Dostop do popolnih 
podatkov PNR lahko dovoli le vodja enote 
za informacije o potnikih za namene 
člena 4(2)(c) in če bi bilo mogoče razumno 
verjeti, da je to potrebno za izvedbo 
preiskave ter kot odziv na posebno in 
dejansko grožnjo ali tveganje ali posebno 
preiskavo ali pregon.

Po izteku 30 dni od posredovanja podatkov 
PNR enoti za informacije o potnikih iz 
odstavka 1 se podatki hranijo v enoti za 
informacije o potnikih nadaljnje tri 
mesece, nato pa se trajno izbrišejo. V tem 
obdobju se prikrijejo vsi podatkovni 
elementi, ki bi lahko služili ugotovitvi 
istovetnosti potnika, s katerim so povezani 
podatki PNR. Tako depersonalizirani
podatki PNR so dostopni le omejenemu 
številu osebja enote za informacije o 
potnikih na višjem položaju, ki ima 
posebno pooblastilo za opravljanje analiz 
podatkov PNR. Dostop do popolnih 
podatkov PNR lahko dovoli le vodja enote 
za informacije o potnikih za namene 
člena 4(2)(c) in če je to potrebno za 
izvedbo preiskave ter kot odziv na 
posebno, dejansko in neposredno grožnjo 
ali v primeru posebne preiskave ali 
pregona.

Or. en

Predlog spremembe 386
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Po izteku 30 dni od posredovanja podatkov 
PNR enoti za informacije o potnikih iz 
odstavka 1 se podatki hranijo v enoti za 
informacije o potnikih nadaljnjih pet let. V 
tem obdobju se prikrijejo vsi podatkovni 
elementi, ki bi lahko služili ugotovitvi 
istovetnosti potnika, s katerim so povezani 
podatki PNR. Tako anonimizirani 
podatki PNR so dostopni le omejenemu 
številu osebja enote za informacije o 
potnikih, ki ima posebno pooblastilo za 

Po izteku 30 dni od posredovanja podatkov 
PNR enoti za informacije o potnikih iz 
odstavka 1 se podatki hranijo v enoti za 
informacije o potnikih nadaljnja tri leta. V 
tem obdobju se prikrijejo vsi podatkovni 
elementi, ki bi lahko služili ugotovitvi 
istovetnosti potnika, s katerim so povezani 
podatki PNR. Tako anonimizirani 
podatki PNR so dostopni le omejenemu 
številu osebja enote za informacije o 
potnikih, ki ima posebno pooblastilo za 



AM\897635SL.doc 109/163 PE486.159v01-00

SL

opravljanje analiz podatkov PNR in razvoj 
ocenjevalnih meril v skladu s 
členom 4(2)(d). Dostop do popolnih 
podatkov PNR lahko dovoli le vodja enote 
za informacije o potnikih za namene 
člena 4(2)(c) in če bi bilo mogoče razumno 
verjeti, da je to potrebno za izvedbo 
preiskave ter kot odziv na posebno in 
dejansko grožnjo ali tveganje ali posebno 
preiskavo ali pregon.

opravljanje analiz podatkov PNR in razvoj 
ocenjevalnih meril v skladu s 
členom 4(2)(d). Dostop do popolnih 
podatkov PNR lahko dovoli le vodja enote 
za informacije o potnikih za namene 
člena 4(2)(c) in če bi bilo mogoče razumno 
verjeti, da je to potrebno za izvedbo 
preiskave ter kot odziv na posebno in 
dejansko grožnjo ali tveganje ali posebno 
preiskavo ali pregon.

Or. en

Predlog spremembe 387
Véronique Mathieu

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Po izteku 30 dni od posredovanja podatkov 
PNR enoti za informacije o potnikih iz 
odstavka 1 se podatki hranijo v enoti za 
informacije o potnikih nadaljnjih pet let. V 
tem obdobju se prikrijejo vsi podatkovni 
elementi, ki bi lahko služili ugotovitvi 
istovetnosti potnika, s katerim so povezani 
podatki PNR. Tako anonimizirani
podatki PNR so dostopni le omejenemu 
številu osebja enote za informacije o 
potnikih, ki ima posebno pooblastilo za 
opravljanje analiz podatkov PNR in razvoj 
ocenjevalnih meril v skladu s 
členom 4(2)(d). Dostop do popolnih 
podatkov PNR lahko dovoli le vodja enote 
za informacije o potnikih za namene 
člena 4(2)(c) in če bi bilo mogoče razumno 
verjeti, da je to potrebno za izvedbo 
preiskave ter kot odziv na posebno in 
dejansko grožnjo ali tveganje ali posebno 
preiskavo ali pregon.

Po izteku enega leta od posredovanja 
podatkov PNR enoti za informacije o 
potnikih iz odstavka 1 se podatki hranijo v 
enoti za informacije o potnikih nadaljnjih 
pet let. V tem obdobju so vsi podatkovni 
elementi, ki bi lahko služili ugotovitvi 
istovetnosti potnika, s katerim so povezani
podatki PNR, anonimni. Tako 
anonimizirani podatki PNR so dostopni le 
omejenemu številu osebja enote za 
informacije o potnikih, ki ima posebno 
pooblastilo za opravljanje analiz 
podatkov PNR in razvoj ocenjevalnih meril 
v skladu s členom 4(2)(d). Dostop do 
popolnih podatkov PNR lahko dovoli le 
omejeno število poimensko določenih in 
posebej pooblaščenih odgovornih oseb
enote za informacije o potnikih za namene 
člena 4(2)(c) in če bi bilo mogoče razumno 
verjeti, da je to potrebno za izvedbo 
preiskave ter kot odziv na posebno in 
dejansko grožnjo ali tveganje ali posebno 
preiskavo ali pregon.

Or. fr
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Obrazložitev

Za odpravo vsakršne nejasnosti je treba točno določiti, da prikrivanje podatkov ustreza 
njihovi anonimnosti. Poleg tega je zaradi neprekinjenega delovanja enot za informacije o 
potnikih (vse dni v tednu in 24 ur na dan) treba možnost dostopanja do vseh prikritih 
podatkov PNR razširiti na več oseb za primere, ko bi bil vodja enote odsoten (bolezen, dopusti 
itd.).

Predlog spremembe 388
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Po izteku 30 dni od posredovanja podatkov 
PNR enoti za informacije o potnikih iz 
odstavka 1 se podatki hranijo v enoti za 
informacije o potnikih nadaljnjih pet let. V 
tem obdobju se prikrijejo vsi podatkovni
elementi, ki bi lahko služili ugotovitvi 
istovetnosti potnika, s katerim so povezani 
podatki PNR. Tako anonimizirani 
podatki PNR so dostopni le omejenemu 
številu osebja enote za informacije o 
potnikih, ki ima posebno pooblastilo za 
opravljanje analiz podatkov PNR in razvoj 
ocenjevalnih meril v skladu s 
členom 4(2)(d). Dostop do popolnih 
podatkov PNR lahko dovoli le vodja enote 
za informacije o potnikih za namene 
člena 4(2)(c) in če bi bilo mogoče 
razumno verjeti, da je to potrebno za 
izvedbo preiskave ter kot odziv na posebno 
in dejansko grožnjo ali tveganje ali 
posebno preiskavo ali pregon.

Po izteku treh dni od posredovanja 
podatkov PNR enoti za informacije o 
potnikih iz odstavka 1 se podatki hranijo v 
enoti za informacije o potnikih le, če je 
mogoče razumno verjeti, da je to potrebno 
za izvedbo preiskave ter kot odziv na 
posebno in dejansko grožnjo ali tveganje 
ali posebno preiskavo ali pregon. V tem 
obdobju, ki ni daljše od obdobja, 
potrebnega za preiskavo, se prikrijejo vsi 
podatkovni elementi, ki bi lahko služili 
ugotovitvi istovetnosti potnika, s katerim 
so povezani podatki PNR. Tako 
anonimizirani podatki PNR so dostopni le 
omejenemu številu osebja enote za 
informacije o potnikih, ki ima posebno 
pooblastilo za opravljanje analiz 
podatkov PNR. Dostop do popolnih 
podatkov PNR lahko dovoli le vodja enote 
za informacije o potnikih za namene člena 
4(2)(c).

Or. en

Obrazložitev

Preprečiti bi bilo treba splošno hrambo podatkov.
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Predlog spremembe 389
Ioan Enciu

Predlog direktive
Člen 9 - odstavek 2 - pododstavek 2 - alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– naslov in kontaktni podatki; – kontaktni podatki in naslov, tudi 
naslov za izstavitev računa;

Or. ro

Predlog spremembe 390
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Člen 9 - odstavek 2 - pododstavek 2 - alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– naslov in kontaktni podatki; – naslov in kontaktni podatki, vključno z 
naslovom za izstavitev računa;

Or. en

Predlog spremembe 391
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Člen 9 - odstavek 2 - pododstavek 2 - alinea 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– informacije v zvezi s programi zvestobe;

Or. en

Predlog spremembe 392
Carmen Romero López, Birgit Sippel
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Predlog direktive
Člen 9 - odstavek 2 - pododstavek 2 - alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– splošne opombe, če vsebujejo kakršne 
koli informacije, ki bi lahko pomagale 
ugotoviti istovetnost potnika, s katerim so 
povezani podatki PNR, ter

črtano

Or. en

Predlog spremembe 393
Ioan Enciu

Predlog direktive
Člen 9 - odstavek 2 - pododstavek 2 - alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

splošne opombe, če vsebujejo kakršne koli 
informacije, ki bi lahko pomagale ugotoviti 
istovetnost potnika, s katerim so povezani
podatki PNR, ter

profil v programih zvestobe in splošne 
opombe, če vsebujejo kakršne koli 
informacije, ki bi lahko pomagale ugotoviti 
istovetnost potnika, s katerim so povezani
podatki PNR, ter;

Or. ro

Predlog spremembe 394
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da se podatki 
PNR izbrišejo po izteku obdobja iz 
odstavka 2. Ta obveznost ne posega v 
zadeve, v katerih so bili posebni 
podatki PNR preneseni pristojnemu organu 

3. Države članice zagotovijo, da se podatki 
PNR izbrišejo po izteku obdobja iz 
odstavka 1. Ta obveznost ne posega v 
zadeve, v katerih so bili posebni 
podatki PNR preneseni pristojnemu organu 
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in se uporabljajo v okviru posebne 
preiskave kaznivega dejanja ali pregona, 
ko hrambo takšnih podatkov pri pristojnem 
organu ureja nacionalno pravo države 
članice.

in se uporabljajo v okviru posebne 
preiskave kaznivega dejanja ali pregona 
določene osebe ali določene skupine oseb, 
ko hrambo takšnih podatkov pri pristojnem 
organu ureja nacionalno pravo države 
članice.

Or. en

Predlog spremembe 395
Axel Voss

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da se podatki 
PNR izbrišejo po izteku obdobja iz 
odstavka 2. Ta obveznost ne posega v 
zadeve, v katerih so bili posebni 
podatki PNR preneseni pristojnemu organu 
in se uporabljajo v okviru posebne 
preiskave kaznivega dejanja ali pregona, 
ko hrambo takšnih podatkov pri pristojnem 
organu ureja nacionalno pravo države 
članice.

3. Enota za informacije o potnikih 
zagotovi, da se podatki PNR izbrišejo po 
izteku obdobja iz odstavka 2. Ta obveznost 
ne posega v zadeve, v katerih so bili 
posebni podatki PNR preneseni 
pristojnemu organu in se uporabljajo v 
okviru posebne preiskave kaznivega 
dejanja ali pregona, ko hrambo takšnih 
podatkov pri pristojnem organu ureja 
nacionalno pravo države članice.

Or. de

Predlog spremembe 396
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da se podatki 
PNR izbrišejo po izteku obdobja iz 
odstavka 2. Ta obveznost ne posega v 
zadeve, v katerih so bili posebni 
podatki PNR preneseni pristojnemu organu 
in se uporabljajo v okviru posebne 

3. Države članice zagotovijo, da se 
podatki PNR trajno izbrišejo po izteku 
obdobja iz odstavka 2. Ta obveznost ne 
posega v zadeve, v katerih so bili posebni 
podatki PNR preneseni pristojnemu organu 
in se uporabljajo v okviru posebne 
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preiskave kaznivega dejanja ali pregona, 
ko hrambo takšnih podatkov pri pristojnem 
organu ureja nacionalno pravo države 
članice.

preiskave kaznivega dejanja ali pregona, 
ko hrambo takšnih podatkov pri pristojnem 
organu ureja nacionalno pravo države 
članice.

Or. en

Predlog spremembe 397
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Enota za informacije o potnikih hrani 
rezultate iskanja iz člena 4(2)(a) in (b) le 
toliko časa, kolikor je potrebno, da 
pristojne organe obvesti o zadetkih. Če se 
po osebnem ročnem preverjanju izkaže, da 
rezultati avtomatiziranega iskanja niso 
pravi, se rezultati lahko kljub temu shranijo 
v izogib prihodnjim „napačnim“ zadetkom 
za največ tri leta, razen če podatki, na 
katerih temeljijo, še niso bili izbrisani v 
skladu z odstavkom 3 ob izteku pet let, ko 
je treba zapis hraniti do izbrisa podatkov, 
na katerih temeljijo.

4. Enota za informacije o potnikih hrani 
rezultate iskanja iz člena 4(2)(a) in (b) le 
toliko časa, kolikor je potrebno, da 
pristojne organe obvesti o zadetkih. Če se 
po osebnem ročnem preverjanju izkaže, da 
rezultati avtomatiziranega iskanja niso 
pravi, se rezultati lahko kljub temu shranijo 
v izogib prihodnjim „napačnim“ zadetkom 
za največ eno leto, razen če podatki, na 
katerih temeljijo, še niso bili izbrisani v 
skladu z odstavkom 3 ob izteku treh let, ko 
je treba zapis hraniti do izbrisa podatkov, 
na katerih temeljijo.

Or. en

Predlog spremembe 398
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Enota za informacije o potnikih hrani 
rezultate iskanja iz člena 4(2)(a) in (b) le 
toliko časa, kolikor je potrebno, da 
pristojne organe obvesti o zadetkih. Če se 
po osebnem ročnem preverjanju izkaže, da 

4. Enota za informacije o potnikih hrani 
rezultate iskanja iz člena 4(2)(b) le toliko 
časa, kolikor je potrebno, da pristojne 
organe obvesti o zadetkih. Če se po 
osebnem ročnem preverjanju izkaže, da 
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rezultati avtomatiziranega iskanja niso 
pravi, se rezultati lahko kljub temu 
shranijo v izogib prihodnjim „napačnim“ 
zadetkom za največ tri leta, razen če 
podatki, na katerih temeljijo, še niso bili 
izbrisani v skladu z odstavkom 3 ob izteku 
pet let, ko je treba zapis hraniti do izbrisa 
podatkov, na katerih temeljijo.

rezultati avtomatiziranega iskanja niso 
pravi, se podatke, na katerih temeljijo, v 
ustrezni podatkovni zbirki popravi ali iz 
nje izbriše.

Or. en

Predlog spremembe 399
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Enota za informacije o potnikih hrani 
rezultate iskanja iz člena 4(2)(a) in (b) le 
toliko časa, kolikor je potrebno, da 
pristojne organe obvesti o zadetkih. Če se 
po osebnem ročnem preverjanju izkaže, da 
rezultati avtomatiziranega iskanja niso 
pravi, se rezultati lahko kljub temu 
shranijo v izogib prihodnjim „napačnim“ 
zadetkom za največ tri leta, razen če 
podatki, na katerih temeljijo, še niso bili 
izbrisani v skladu z odstavkom 3 ob izteku 
pet let, ko je treba zapis hraniti do izbrisa 
podatkov, na katerih temeljijo.

4. Enota za informacije o potnikih hrani 
rezultate iskanja iz člena 4(2)(b) le toliko 
časa, kolikor je potrebno, da pristojne 
organe obvesti o zadetkih. Če se po 
osebnem ročnem preverjanju izkaže, da 
rezultati avtomatiziranega iskanja niso 
pravi, se podatke najkasneje ob izteku 
trimesečnega roka za hrambo popravi ali 
izbriše iz zbirke podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 400
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Enota za informacije o potnikih hrani 4. Enota za informacije o potnikih hrani 
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rezultate iskanja iz člena 4(2)(a) in (b) le 
toliko časa, kolikor je potrebno, da 
pristojne organe obvesti o zadetkih. Če se 
po osebnem ročnem preverjanju izkaže, da 
rezultati avtomatiziranega iskanja niso 
pravi, se rezultati lahko kljub temu shranijo 
v izogib prihodnjim „napačnim“ zadetkom 
za največ tri leta, razen če podatki, na 
katerih temeljijo, še niso bili izbrisani v 
skladu z odstavkom 3 ob izteku pet let, ko 
je treba zapis hraniti do izbrisa podatkov, 
na katerih temeljijo.

rezultate iskanja iz člena 4(2)(a) le toliko 
časa, kolikor je potrebno, da pristojne 
organe obvesti o zadetkih. Če se po 
osebnem ročnem preverjanju izkaže, da 
rezultati avtomatiziranega iskanja niso 
pravi, se rezultati lahko kljub temu shranijo 
v izogib prihodnjim „napačnim“ zadetkom 
za največ tri leta, razen če podatki, na 
katerih temeljijo, še niso bili izbrisani v 
skladu z odstavkom 3, ko je treba zapis 
hraniti do izbrisa podatkov, na katerih 
temeljijo.

Or. en

Predlog spremembe 401
Alexander Alvaro

Predlog direktive
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 10 črtano
Kazni za letalske prevoznike

Države članice v skladu z nacionalno 
zakonodajo zagotovijo, da se odvračilne, 
učinkovite in sorazmerne kazni, vključno 
z denarnimi kaznimi, določijo za letalske 
prevoznike, ki ne pošiljajo podatkov, ki jih 
morajo zbirati na podlagi te direktive, če 
so jih že zbrali, ali ki za to ne uporabijo 
predpisane oblike ali kako drugače kršijo 
nacionalne predpise, sprejete na podlagi 
te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 402
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice v skladu z nacionalno 
zakonodajo zagotovijo, da se odvračilne, 
učinkovite in sorazmerne kazni, vključno z 
denarnimi kaznimi, določijo za letalske 
prevoznike, ki ne pošiljajo podatkov, ki jih 
morajo zbirati na podlagi te direktive, če so 
jih že zbrali, ali ki za to ne uporabijo 
predpisane oblike ali kako drugače kršijo 
nacionalne predpise, sprejete na podlagi te 
direktive.

Države članice v skladu z nacionalno 
zakonodajo zagotovijo, da se odvračilne, 
učinkovite in sorazmerne kazni, vključno z 
denarnimi kaznimi, določijo za letalske 
prevoznike, ki ne pošiljajo podatkov, ki jih 
morajo zbirati na podlagi te direktive, če so 
jih že zbrali, ali ki za to ne uporabijo 
oblike, predpisane v smernicah 
Mednarodne organizacije za civilno 
letalstvo v zvezi s podatki PNR, ali kako 
drugače kršijo nacionalne predpise, 
sprejete na podlagi te direktive. Letalskim 
prevoznikom se kazen ne naloži, če jim 
organi tretje države ne dovolijo 
posredovanja podatkov PNR.

Or. en

Predlog spremembe 403
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Predlog direktive
Člen 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 10a
Kazni za enote za informacije o potnikih

Države članice v skladu z nacionalno 
zakonodajo zagotovijo, da se odvračilne, 
učinkovite in sorazmerne kazni določijo 
za enote za informacije o potnikih, ki ne 
zbirajo, uporabljajo ali pošiljajo podatkov 
v skladu z določbami te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 404
Alexander Alvaro
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Predlog direktive
Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 11 črtano
Varstvo osebnih podatkov

1. Vsaka država članica ob upoštevanju 
vseh osebnih podatkov, ki se obdelujejo v 
skladu s to direktivo, zagotovi, da ima 
vsak potnik enako pravico do dostopa, 
pravico do popravka, izbrisa in blokiranja, 
pravico do odškodnine in pravico do 
sodnega varstva, kot jih ureja nacionalna 
zakonodaja za izvajanje členov 17, 18, 19 
in 20 Okvirnega sklepa 
Sveta 2008/977/PNZ. Zato veljajo določbe 
členov 17, 18, 19 in 20 Okvirnega sklepa 
Sveta 2008/977/PNZ.
2. Vsaka država članica zagotovi, da se 
nacionalna zakonodaja, sprejeta za 
izvajanje členov 21 in 22 Okvirnega 
sklepa Sveta 2008/977/PNZ, glede 
zaupnosti obdelave in varnosti podatkov 
uporablja tudi za vsako obdelavo osebnih 
podatkov v skladu s to direktivo.
3. Prepovedana je kakršna koli obdelava 
podatkov PNR, ki razkrivajo rasno ali 
etnično poreklo osebe, njeno versko, 
filozofsko ali politično prepričanje, 
članstvo v sindikatu, zdravstveno stanje 
ali spolno življenje. Če enota za 
informacije o potnikih prejme 
podatke PNR, ki razkrivajo takšne 
informacije, jih takoj izbriše.
4. Enota za informacije o potnikih in 
pristojni organi zaradi preverjanja 
zakonitosti obdelave podatkov, notranjega 
spremljanja ter zagotavljanja 
neoporečnosti in varnosti podatkov, zlasti 
s strani nacionalnih nadzornih organov 
za varstvo podatkov, zapišejo ali 
dokumentirajo vsako obdelavo 
podatkov PNR s strani letalskih 
prevoznikov, vsak prenos podatkov PNR 
enote za informacije o potnikih in vse 
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zahteve pristojnih organov ali enot za 
informacije o potnikih iz drugih držav 
članic in tretjih držav, tudi če so 
zavrnjene. Te zapise je treba hraniti pet 
let, razen če podatki, na katerih temeljijo, 
še niso bili izbrisani v skladu s 
členom 9(3) ob preteku navedenih pet let, 
ko je treba zapise hraniti do izbrisa 
podatkov, na katerih temeljijo.
5. Države članice zagotovijo, da letalski 
prevozniki, njihovi zastopniki ali drugi 
prodajalci vozovnic za letalski prevoz 
potnikov ob rezervaciji leta in nakupu 
vozovnice potnike na mednarodnih letih 
jasno in določno obvestijo o prenosu 
podatkov PNR enoti za informacije o 
potnikih, namenu njihove obdelave, 
obdobju hrambe podatkov in morebitni 
uporabi podatkov za preprečevanje, 
odkrivanje, preiskovanje ali pregon 
terorističnih in hudih kaznivih dejanj, o 
možnosti izmenjave in prenosa takšnih 
podatkov ter njihovih pravicah o varstvu 
podatkov, zlasti o pravici do pritožbe pri 
nacionalnem nadzornem organu za 
varstvo podatkov po njihovi izbiri. Države 
članice dajo iste informacije na razpolago 
javnosti.
6. Enote za informacije o potnikih in 
pristojni organi pravnim osebam 
zasebnega prava v državah članicah ali v 
tretjih državah ne smejo prenesti nobenih 
podatkov PNR.
7. Države članice brez poseganja v člen 10 
sprejmejo ustrezne ukrepe za zagotovitev 
popolnega izvajanja določb te direktive in 
predvsem določijo učinkovite, sorazmerne 
in odvračilne kazni, ki se naložijo ob 
kršitvi določb, sprejetih v skladu s to 
direktivo.

Or. en
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Predlog spremembe 405
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica ob upoštevanju 
vseh osebnih podatkov, ki se obdelujejo v 
skladu s to direktivo, zagotovi, da ima 
vsak potnik enako pravico do dostopa, 
pravico do popravka, izbrisa in blokiranja, 
pravico do odškodnine in pravico do 
sodnega varstva, kot jih ureja nacionalna 
zakonodaja za izvajanje členov 17, 18, 19 
in 20 Okvirnega sklepa 
Sveta 2008/977/PNZ. Zato veljajo določbe 
členov 17, 18, 19 in 20 Okvirnega sklepa 
Sveta 2008/977/PNZ.

1. Vsaka država članica zagotovi, da se
nacionalna zakonodaja, sprejeta za 
izvajanje členov 21 in 22 Okvirnega sklepa 
Sveta 2008/977/PNZ, glede zaupnosti 
obdelave in varnosti podatkov uporablja 
tudi za vsako obdelavo osebnih podatkov v 
skladu s to direktivo. Letalski prevozniki 
ne smejo uporabljati kontaktnih podatkov 
potnikov, ki jih pridobijo od potovalne 
agencije, v poslovne namene.

Or. en

Predlog spremembe 406
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica ob upoštevanju 
vseh osebnih podatkov, ki se obdelujejo v 
skladu s to direktivo, zagotovi, da ima vsak 
potnik enako pravico do dostopa, pravico 
do popravka, izbrisa in blokiranja, pravico 
do odškodnine in pravico do sodnega 
varstva, kot jih ureja nacionalna 
zakonodaja za izvajanje členov 17, 18, 19 
in 20 Okvirnega sklepa
Sveta 2008/977/PNZ. Zato veljajo določbe 
členov 17, 18, 19 in 20 Okvirnega sklepa 
Sveta 2008/977/PNZ.

1. Vsaka država članica ob upoštevanju 
vseh osebnih podatkov, ki se obdelujejo v 
skladu s to direktivo, zagotovi, da ima vsak 
potnik enako pravico do dostopa, pravico 
do popravka, izbrisa in blokiranja, pravico 
do odškodnine in pravico do sodnega 
varstva, kot jih ureja nacionalna 
zakonodaja za izvajanje direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
xx/xx/201x o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni 
organi obdelujejo za namene 
preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja 
ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja 
kazenskih sankcij, in o prostem pretoku 
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takih podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi 
obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali 
izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov bi morala biti sprejeta 
pred direktivo EU o PNR.

Predlog spremembe 407
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica ob upoštevanju 
vseh osebnih podatkov, ki se obdelujejo v 
skladu s to direktivo, zagotovi, da ima vsak 
potnik enako pravico do dostopa, pravico 
do popravka, izbrisa in blokiranja, pravico 
do odškodnine in pravico do sodnega 
varstva, kot jih ureja nacionalna 
zakonodaja za izvajanje členov 17, 18, 19 
in 20 Okvirnega sklepa 
Sveta 2008/977/PNZ. Zato veljajo določbe 
členov 17, 18, 19 in 20 Okvirnega sklepa 
Sveta 2008/977/PNZ.

1. Vsaka država članica ob upoštevanju 
vseh osebnih podatkov, ki se obdelujejo v 
skladu s to direktivo, zagotovi, da ima vsak 
potnik enako pravico do dostopa, pravico 
do popravka, izbrisa in blokiranja, pravico 
do odškodnine in pravico do sodnega 
varstva, kot jih ureja nacionalna 
zakonodaja za izvajanje členov 17(1), 18, 
19 in 20 Okvirnega sklepa Sveta 
2008/977/PNZ. Zato veljajo določbe 
členov 17(1), 18, 19 in 20 Okvirnega 
sklepa Sveta 2008/977/PNZ.

Or. en

Predlog spremembe 408
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsaka država članica zagotovi, da se 
nacionalna zakonodaja, sprejeta za 

2. Vsaka država članica zagotovi, da se 
nacionalna zakonodaja, sprejeta za 
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izvajanje členov 21 in 22 Okvirnega 
sklepa Sveta 2008/977/PNZ, glede 
zaupnosti obdelave in varnosti podatkov
uporablja tudi za vsako obdelavo osebnih 
podatkov v skladu s to direktivo.

izvajanje direktive Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne xx/xx/201x o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov, ki jih pristojni organi 
obdelujejo za namene preprečevanja, 
preiskovanja, odkrivanja ali pregona 
kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih 
sankcij, in o prostem pretoku takih 
podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 409
Axel Voss

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsaka država članica zagotovi, da se 
nacionalna zakonodaja, sprejeta za 
izvajanje členov 21 in 22 Okvirnega sklepa 
Sveta 2008/977/PNZ, glede zaupnosti 
obdelave in varnosti podatkov uporablja 
tudi za vsako obdelavo osebnih podatkov v 
skladu s to direktivo.

2. Vsaka država članica zagotovi, da se 
nacionalna zakonodaja, sprejeta za 
izvajanje členov 21 in 22 Okvirnega sklepa 
Sveta 2008/977/PNZ, glede zaupnosti 
obdelave in varnosti podatkov uporablja 
tudi za vsako obdelavo osebnih podatkov v 
skladu s to direktivo. Letalski prevozniki, 
ki zbirajo kontaktne podatke potnikov, ki 
so svoj let rezervirali prek potovalne 
agencije ali drugega ponudnika letov, teh 
podatkov ne smejo uporabiti za trženje.

Or. de

Predlog spremembe 410
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Kadar določbe, sprejete po 
nacionalnem pravu, pri izvajanju 
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Direktive 95/46/ES potnikom zagotavljajo 
več pravic dostopa, popravka, izbrisa in 
blokiranja podatkov, do nadomestila, 
pravnih sredstev, zaupnosti obdelave in 
varnosti osebnih podatkov kot določbe iz 
odstavkov 1 in 2, se uporabljajo te 
določbe.

Or. en

Predlog spremembe 411
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Kadar določbe, sprejete po 
nacionalnem pravu, pri izvajanju 
Direktive 95/46/ES potnikom zagotavljajo 
več pravic dostopa, popravka, izbrisa in 
blokiranja podatkov, do nadomestila, 
pravnih sredstev, zaupnosti obdelave in 
varnosti osebnih podatkov kot določbe iz 
odstavkov 1 in 2, se uporabljajo te 
določbe.

Or. en

Predlog spremembe 412
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Prepovedana je kakršna koli obdelava 
podatkov PNR, ki razkrivajo rasno ali 
etnično poreklo osebe, njeno versko, 
filozofsko ali politično prepričanje, 
članstvo v sindikatu, zdravstveno stanje ali 
spolno življenje. Če enota za informacije o 

3. Prepovedana je kakršna koli obdelava 
podatkov PNR, ki razkrivajo spol, raso, 
etnično ali socialno poreklo, genetske 
značilnosti, jezik osebe, njeno versko, 
filozofsko ali politično prepričanje, 
članstvo v sindikatu, pripadnost manjšini, 
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potnikih prejme podatke PNR, ki 
razkrivajo takšne informacije, jih takoj 
izbriše.

premoženje, invalidnost, starost,
zdravstveno stanje ali spolno življenje, kot 
je to določeno v členu 21 Listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah. Če enota za 
informacije o potnikih prejme 
podatke PNR, ki razkrivajo takšne 
informacije, jih takoj in trajno izbriše.

Or. en

Predlog spremembe 413
Kinga Göncz

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Prepovedana je kakršna koli obdelava 
podatkov PNR, ki razkrivajo rasno ali 
etnično poreklo osebe, njeno versko, 
filozofsko ali politično prepričanje, 
članstvo v sindikatu, zdravstveno stanje ali 
spolno življenje. Če enota za informacije o 
potnikih prejme podatke PNR, ki 
razkrivajo takšne informacije, jih takoj 
izbriše.

3. Prepovedana je kakršna koli obdelava 
podatkov PNR, ki razkrivajo rasno ali 
etnično poreklo osebe, njeno versko, 
filozofsko ali politično prepričanje, 
članstvo v sindikatu, zdravstveno stanje, 
invalidnost ali spolno usmerjenost. Če 
enota za informacije o potnikih prejme 
podatke PNR, ki razkrivajo takšne 
informacije, jih takoj izbriše; za letalske 
prevoznike, ki obdelujejo tovrstne 
podatke, se uporabijo kazni iz člena 10.

Or. en

Predlog spremembe 414
Axel Voss

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Enota za informacije o potnikih in 
pristojni organi zaradi preverjanja 
zakonitosti obdelave podatkov, notranjega 
spremljanja ter zagotavljanja neoporečnosti 

4. Enota za informacije o potnikih zaradi 
preverjanja zakonitosti obdelave podatkov, 
notranjega spremljanja ter zagotavljanja 
neoporečnosti in varnosti podatkov s strani



AM\897635SL.doc 125/163 PE486.159v01-00

SL

in varnosti podatkov, zlasti s strani
nacionalnih nadzornih organov za varstvo 
podatkov, zapišejo ali dokumentirajo vsako 
obdelavo podatkov PNR s strani letalskih 
prevoznikov, vsak prenos podatkov PNR 
enote za informacije o potnikih in vse 
zahteve pristojnih organov ali enot za 
informacije o potnikih iz drugih držav 
članic in tretjih držav, tudi če so zavrnjene.
Te zapise je treba hraniti pet let, razen če 
podatki, na katerih temeljijo, še niso bili 
izbrisani v skladu s členom 9(3) ob preteku 
navedenih pet let, ko je treba zapise hraniti 
do izbrisa podatkov, na katerih temeljijo.

nadzornega organa za varstvo podatkov, 
zapišejo ali dokumentirajo vsako obdelavo 
podatkov PNR s strani letalskih 
prevoznikov, vsak prenos podatkov PNR s 
strani enote za informacije o potnikih in 
vse zahteve pristojnih organov držav članic
ali tretjih držav, tudi če so zavrnjene. Te 
zapise je treba hraniti pet let, razen če 
podatki, na katerih temeljijo, še niso bili 
izbrisani v skladu s členom 9(3) ob preteku 
navedenih pet let, ko je treba zapise hraniti 
do izbrisa podatkov, na katerih temeljijo.

Or. de

Predlog spremembe 415
Ágnes Hankiss

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Enota za informacije o potnikih in 
pristojni organi zaradi preverjanja 
zakonitosti obdelave podatkov, notranjega 
spremljanja ter zagotavljanja neoporečnosti 
in varnosti podatkov, zlasti s strani 
nacionalnih nadzornih organov za varstvo 
podatkov, zapišejo ali dokumentirajo vsako 
obdelavo podatkov PNR s strani letalskih 
prevoznikov, vsak prenos podatkov PNR 
enote za informacije o potnikih in vse 
zahteve pristojnih organov ali enot za 
informacije o potnikih iz drugih držav 
članic in tretjih držav, tudi če so zavrnjene. 
Te zapise je treba hraniti pet let, razen če 
podatki, na katerih temeljijo, še niso bili 
izbrisani v skladu s členom 9(3) ob preteku 
navedenih pet let, ko je treba zapise hraniti 
do izbrisa podatkov, na katerih temeljijo.

4. Enota za informacije o potnikih in 
pristojni organi zaradi preverjanja 
zakonitosti obdelave podatkov, notranjega 
spremljanja ter zagotavljanja neoporečnosti 
in varnosti podatkov, zlasti s strani 
nacionalnih nadzornih organov za varstvo 
podatkov, zapišejo ali dokumentirajo vsako 
obdelavo podatkov PNR s strani letalskih 
prevoznikov, vsak prenos podatkov PNR 
enote za informacije o potnikih in vse 
zahteve pristojnih organov ali enot za 
informacije o potnikih iz drugih držav 
članic in tretjih držav, tudi če so zavrnjene. 
Te zapise je treba hraniti pet let, razen če 
podatki, na katerih temeljijo, še niso bili 
izbrisani v skladu s členom 9(3) ob preteku 
navedenih pet let, ko je treba zapise hraniti 
do izbrisa podatkov, na katerih temeljijo.
Osebe, ki opravljajo varnostne preglede in 
ki imajo dostop do podatkov PNR in jih 
analizirajo ter ki hranijo te zapise, imajo 
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najvišjo stopnjo varnostnega potrdila: 
opravijo varnostno preverjanje in 
usposabljanje.  Vsaka oseba ima profil, ki 
določa in omejuje podatke, do katerih ima 
lahko ta oseba dostop, v skladu z naravo 
dela, ki ga opravlja, ter nalogami in 
pooblastili.

Or. hu

Predlog spremembe 416
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Za varstvo vseh podatkov se uporabi 
še posebej visok varnostni standard, ki je 
usklajen z najnovejšim razvojem 
strokovnih razprav o varstvu podatkov in 
ki se stalno posodablja, da vključuje novo 
znanje in razumevanje. Pri odločitvah o 
uporabi varnostnih standardov se 
ekonomski vidiki upoštevajo le kot 
dejavniki drugotnega pomena.
Zlasti se uporabi tehnično najnaprednejši 
postopek šifriranja, ki:
– nepooblaščenim preprečuje možnost 
uporabe sistemov za obdelavo podatkov,
– zagotavlja, da lahko pooblaščeni 
uporabniki sistema za obdelavo podatkov 
dostopajo le do podatkov, ki ustrezajo 
njihovemu pooblastilu za dostop, in da 
osebnih podatkov pri obdelavi, uporabi in 
po shranitvi ni mogoče brati, kopirati, 
spreminjati ali odstraniti brez pooblastila,
– zagotavlja, da osebnih podatkov pri 
elektronskem prenosu ali med prevozom 
ali shranjevanjem na nosilce podatkov ni 
mogoče brati, kopirati, spreminjati ali 
odstraniti brez pooblastila, in da je 
mogoče preveriti in ugotoviti, na katere 
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lokacije je treba prenesti osebne podatke 
prek opreme za prenos podatkov.
Zagotovi se, da je mogoče naknadno 
preveriti in ugotoviti, ali so bili osebni 
podatki vneseni, spremenjeni ali 
odstranjeni iz sistema za obdelavo 
podatkov, ter kdo je to storil.
Zagotovi se, da se lahko osebne podatke, 
ki se jih obdeluje po naročilu, obdela le v 
skladu z navodili naročnika.
Zagotovi se, da so osebni podatki zaščiteni 
pred naključnim uničenjem ali izgubo.
Zagotovi se, da je mogoče podatke, zbrane 
za različne namene, obdelovati ločeno.

Or. en

Predlog spremembe 417
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Za varstvo vseh podatkov se uporabi 
najnaprednejša tehnologija, pri kateri se 
upošteva najnovejši razvoj strokovnih 
razprav o varstvu podatkov in ki se stalno 
posodablja, da vključuje novo znanje in 
razumevanje.
Zlasti se uporabi tehnično najnaprednejši 
postopek šifriranja, ki:
– nepooblaščenim preprečuje možnost 
uporabe sistemov za obdelavo podatkov,
– zagotavlja, da lahko pooblaščeni 
uporabniki sistema za obdelavo podatkov 
dostopajo le do podatkov, ki ustrezajo 
njihovemu pooblastilu za dostop, in da 
osebnih podatkov pri obdelavi ali uporabi 
ni mogoče brati, kopirati, spreminjati ali 
odstraniti brez pooblastila,
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– zagotavlja, da osebnih podatkov pri 
elektronskem prenosu ali med prevozom 
ali shranjevanjem na nosilce podatkov ni 
mogoče brati, kopirati ali spreminjati brez 
pooblastila, in da je mogoče preveriti in 
ugotoviti, na katere lokacije je treba 
prenesti osebne podatke prek opreme za 
prenos podatkov.
Zagotovi se, da je mogoče naknadno 
preveriti in ugotoviti, ali je kdo dostopal 
do podatkov in kdo je to bil.
Zagotovi se, da je mogoče osebne podatke, 
ki se jih obdeluje po naročilu, obdelati le v 
skladu z navodili naročnika.

Or. en

Predlog spremembe 418
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice zagotovijo, da letalski 
prevozniki, njihovi zastopniki ali drugi 
prodajalci vozovnic za letalski prevoz 
potnikov ob rezervaciji leta in nakupu 
vozovnice potnike na mednarodnih letih 
jasno in določno obvestijo o prenosu 
podatkov PNR enoti za informacije o 
potnikih, namenu njihove obdelave, 
obdobju hrambe podatkov in morebitni 
uporabi podatkov za preprečevanje, 
odkrivanje, preiskovanje ali pregon 
terorističnih in hudih kaznivih dejanj, o 
možnosti izmenjave in prenosa takšnih 
podatkov ter njihovih pravicah o varstvu 
podatkov, zlasti o pravici do pritožbe pri 
nacionalnem nadzornem organu za varstvo 
podatkov po njihovi izbiri. Države članice 
dajo iste informacije na razpolago javnosti.

5. Države članice zagotovijo, da letalski 
prevozniki, njihovi zastopniki ali drugi 
prodajalci vozovnic za letalski prevoz 
potnikov ob rezervaciji leta in nakupu 
vozovnice potnike na mednarodnih letih 
jasno in določno obvestijo o prenosu 
podatkov PNR enotam za informacije o 
potnikih, namenu njihove obdelave, 
obdobju hrambe podatkov in morebitni 
uporabi podatkov za preprečevanje, 
odkrivanje, preiskovanje ali pregon 
terorističnih in hudih mednarodnih
kaznivih dejanj, o možnosti izmenjave in 
prenosa takšnih podatkov ter njihovih 
pravicah o varstvu podatkov, kot so 
pravica dostopa, popravka, izbrisa in 
blokiranja podatkov in pravica do pritožbe 
pri nacionalnem nadzornem organu za 
varstvo podatkov po njihovi izbiri. Države 
članice dajo iste informacije na razpolago 
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javnosti.

Or. en

Predlog spremembe 419
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice zagotovijo, da letalski 
prevozniki, njihovi zastopniki ali drugi 
prodajalci vozovnic za letalski prevoz 
potnikov ob rezervaciji leta in nakupu 
vozovnice potnike na mednarodnih letih 
jasno in določno obvestijo o prenosu 
podatkov PNR enoti za informacije o 
potnikih, namenu njihove obdelave, 
obdobju hrambe podatkov in morebitni 
uporabi podatkov za preprečevanje, 
odkrivanje, preiskovanje ali pregon 
terorističnih in hudih kaznivih dejanj, o 
možnosti izmenjave in prenosa takšnih 
podatkov ter njihovih pravicah o varstvu 
podatkov, zlasti o pravici do pritožbe pri 
nacionalnem nadzornem organu za varstvo 
podatkov po njihovi izbiri. Države članice 
dajo iste informacije na razpolago javnosti.

5. Države članice zagotovijo, da letalski 
prevozniki, njihovi zastopniki ali drugi 
prodajalci vozovnic za letalski prevoz 
potnikov ob rezervaciji leta in nakupu 
vozovnice potnike na mednarodnih letih 
jasno in določno obvestijo o prenosu 
podatkov PNR enoti za informacije o 
potnikih, namenu njihove obdelave, 
obdobju hrambe podatkov in morebitni 
uporabi podatkov za preprečevanje, 
odkrivanje, preiskovanje ali pregon 
terorističnih kaznivih dejanj in njihovi 
obdelavi po vnaprej določenih merilih, ki 
jih določijo organi iz člena 5, o možnosti 
izmenjave in prenosa takšnih podatkov ter 
njihovih pravicah o varstvu podatkov, 
zlasti o pravici do pritožbe pri nacionalnem 
nadzornem organu za varstvo podatkov po 
njihovi izbiri. Države članice dajo iste 
informacije na razpolago javnosti.

Or. en

Predlog spremembe 420
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice zagotovijo, da letalski 5. Države članice zagotovijo, da imajo 
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prevozniki, njihovi zastopniki ali drugi 
prodajalci vozovnic za letalski prevoz 
potnikov ob rezervaciji leta in nakupu 
vozovnice potnike na mednarodnih letih 
jasno in določno obvestijo o prenosu 
podatkov PNR enoti za informacije o 
potnikih, namenu njihove obdelave, 
obdobju hrambe podatkov in morebitni 
uporabi podatkov za preprečevanje, 
odkrivanje, preiskovanje ali pregon 
terorističnih in hudih kaznivih dejanj, o 
možnosti izmenjave in prenosa takšnih 
podatkov ter njihovih pravicah o varstvu
podatkov, zlasti o pravici do pritožbe pri 
nacionalnem nadzornem organu za varstvo 
podatkov po njihovi izbiri. Države članice 
dajo iste informacije na razpolago javnosti.

potniki na mednarodnih letih ob 
rezervaciji leta in nakupu vozovnice na 
voljo jasne in natančne informacije o 
podatkih PNR, ki so bili preneseni enotam
za informacije o potnikih, namenu njihove 
obdelave, obdobju njihove hrambe in 
njihovi morebitni uporabi za 
preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali 
pregon terorističnih in hudih mednarodnih
kaznivih dejanj, o možnosti izmenjave in 
prenosa takšnih podatkov ter o njihovih 
pravicah glede varstva podatkov, kot so 
pravica do vpogleda v podatke, pravica do 
njihovega popravka, izbrisa in blokiranja 
ter pravica do pritožbe pri nacionalnem 
nadzornem organu za varstvo podatkov po 
njihovi izbiri. Države članice dajo iste 
informacije na razpolago javnosti.

Or. en

Predlog spremembe 421
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice zagotovijo, da letalski 
prevozniki, njihovi zastopniki ali drugi 
prodajalci vozovnic za letalski prevoz 
potnikov ob rezervaciji leta in nakupu 
vozovnice potnike na mednarodnih letih 
jasno in določno obvestijo o prenosu 
podatkov PNR enoti za informacije o 
potnikih, namenu njihove obdelave, 
obdobju hrambe podatkov in morebitni 
uporabi podatkov za preprečevanje, 
odkrivanje, preiskovanje ali pregon 
terorističnih in hudih kaznivih dejanj, o 
možnosti izmenjave in prenosa takšnih 
podatkov ter njihovih pravicah o varstvu 
podatkov, zlasti o pravici do pritožbe pri 
nacionalnem nadzornem organu za varstvo 
podatkov po njihovi izbiri. Države članice 

5. Države članice zagotovijo, da letalski 
prevozniki, njihovi zastopniki ali drugi 
prodajalci vozovnic za letalski prevoz 
potnikov ob rezervaciji leta in nakupu 
vozovnice potnike na mednarodnih letih 
jasno in določno obvestijo o prenosu 
podatkov PNR enoti za informacije o 
potnikih, namenu njihove obdelave, 
obdobju hrambe podatkov, o možnosti 
izmenjave in prenosa takšnih podatkov ter 
njihovih pravicah o varstvu podatkov, 
zlasti o pravici do pritožbe pri nacionalnem 
nadzornem organu za varstvo podatkov po 
njihovi izbiri. Države članice dajo iste 
informacije na razpolago javnosti.
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dajo iste informacije na razpolago javnosti.

Or. en

Predlog spremembe 422
Véronique Mathieu

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice zagotovijo, da letalski 
prevozniki, njihovi zastopniki ali drugi 
prodajalci vozovnic za letalski prevoz 
potnikov ob rezervaciji leta in nakupu 
vozovnice potnike na mednarodnih letih 
jasno in določno obvestijo o prenosu 
podatkov PNR enoti za informacije o 
potnikih, namenu njihove obdelave, 
obdobju hrambe podatkov in morebitni 
uporabi podatkov za preprečevanje, 
odkrivanje, preiskovanje ali pregon 
terorističnih in hudih kaznivih dejanj, o 
možnosti izmenjave in prenosa takšnih 
podatkov ter njihovih pravicah o varstvu 
podatkov, zlasti o pravici do pritožbe pri 
nacionalnem nadzornem organu za varstvo 
podatkov po njihovi izbiri. Države članice 
dajo iste informacije na razpolago javnosti.

5. Države članice zagotovijo, da letalski 
prevozniki, njihovi zastopniki ali drugi 
prodajalci vozovnic za letalski prevoz 
potnikov ob rezervaciji leta in nakupu 
vozovnice potnike na letih znotraj in zunaj 
Unije jasno in določno obvestijo o prenosu 
podatkov PNR enoti za informacije o 
potnikih, namenu njihove obdelave, 
obdobju hrambe podatkov in morebitni 
uporabi podatkov za preprečevanje, 
odkrivanje, preiskovanje ali pregon 
terorističnih in hudih kaznivih dejanj, o 
možnosti izmenjave in prenosa takšnih 
podatkov ter njihovih pravicah o varstvu 
podatkov, zlasti o pravici do pritožbe pri 
nacionalnem nadzornem organu za varstvo 
podatkov po njihovi izbiri. Države članice 
dajo iste informacije na razpolago javnosti.

Or. fr

Obrazložitev

Predlog spremembe upošteva, da so bili v področje uporabe vključeni vsi leti znotraj Unije. 
Izraza let znotraj in zunaj Unije sta boljša od mednarodnih/notranjih letov po schengenskem 
zakoniku o mejah, ker tovrstno poimenovanje ne ustreza direktivi, ki se bo uporabljala na 
celotnem ozemlju Evropske unije.

Predlog spremembe 423
Axel Voss
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Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Enote za informacije o potnikih in 
pristojni organi pravnim osebam zasebnega 
prava v državah članicah ali v tretjih 
državah ne smejo prenesti nobenih 
podatkov PNR.

6. Enota za informacije o potnikih in 
pristojni organi pravnim osebam zasebnega 
prava v državah članicah ali v tretjih 
državah ne sme prenesti nobenih 
podatkov PNR.

Or. de

Predlog spremembe 424
Birgit Sippel

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Države članice brez poseganja v člen 10 
sprejmejo ustrezne ukrepe za zagotovitev 
popolnega izvajanja določb te direktive in 
predvsem določijo učinkovite, sorazmerne 
in odvračilne kazni, ki se naložijo ob 
kršitvi določb, sprejetih v skladu s to 
direktivo.

7. Ne zadeva slovenske različice.

Or. de

Predlog spremembe 425
Alexander Alvaro

Predlog direktive
Člen 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 12 črtano
Nacionalni nadzorni organ
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Vsaka država članica zagotovi, da je 
nacionalni nadzorni organ, ustanovljen za 
izvajanje člena 25 Okvirnega sklepa Sveta 
2008/977/PNZ, na ozemlju svoje države 
članice pristojen tudi za svetovanje o 
izvajanju predpisov, ki so jih države 
članice sprejele v skladu s to direktivo, in 
njegovo spremljanje. Veljajo tudi druge 
določbe člena 25 Okvirnega sklepa 
Sveta 2008/977/PNZ.

Or. en

Predlog spremembe 426
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaka država članica zagotovi, da je 
nacionalni nadzorni organ, ustanovljen za 
izvajanje člena 25 Okvirnega sklepa Sveta 
2008/977/PNZ, na ozemlju svoje države 
članice pristojen tudi za svetovanje o 
izvajanju predpisov, ki so jih države 
članice sprejele v skladu s to direktivo, in 
njegovo spremljanje. Veljajo tudi druge 
določbe člena 25 Okvirnega sklepa 
Sveta 2008/977/PNZ.

Vsaka država članica zagotovi, da je 
nacionalni nadzorni organ, ustanovljen za 
izvajanje direktive [...] Evropskega 
parlamenta in Sveta o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov, ki jih pristojni organi 
obdelujejo za namene preprečevanja, 
preiskovanja, odkrivanja ali pregona 
kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih 
sankcij, in o prostem pretoku takih 
podatkov, na ozemlju svoje države članice 
pristojen tudi za svetovanje o izvajanju 
predpisov, ki so jih države članice sprejele 
v skladu s to direktivo, in njegovo 
spremljanje.

Or. en

Predlog spremembe 427
Martin Ehrenhauser
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Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu poročilo o finančnih 
posledicah te direktive. Poročilo se zlasti 
osredotoči na stroške, ki nastanejo za 
potnike, letalske prevoznike in prodajalce 
vozovnic. Po potrebi se poročilu priloži 
zakonodajni predlog za uskladitev 
razdelitve finančne obremenitve med 
javnimi organi in letalskimi prevozniki po 
vsej Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 428
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Člen 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 12a
Komisija do …* predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu poročilo o finančnih 
posledicah te direktive. Poročilo se zlasti 
osredotoči na stroške, ki nastanejo za 
potnike, letalske prevoznike in prodajalce 
vozovnic. Po potrebi se poročilu priloži 
zakonodajni predlog za uskladitev 
razdelitve finančne obremenitve med 
javnimi organi in letalskimi prevozniki po 
vsej Uniji.
_____________
* UL: vstaviti datum: 2 leti po začetku 
veljavnosti te direktive.

Or. en
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Obrazložitev

Obravnavati je treba vprašanje stroškov.

Predlog spremembe 429
Alexander Alvaro

Predlog direktive
Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 13 črtano
Enotni protokoli in sistemsko podprte 

oblike zapisa podatkov
1. Letalski prevozniki vse prenose 
podatkov PNR enotam za informacije o 
potnikih za namene te direktive opravijo 
elektronsko, v primeru tehnične okvare pa 
na kakršen koli drug ustrezen način, in 
sicer za obdobje enega leta po sprejetju 
enotnih protokolov in sistemsko podprtih 
oblik zapisa podatkov v skladu s 
členom 14.
2. Po preteku enega leta od sprejetja 
enotnih protokolov in sistemsko podprtih 
oblik zapisa podatkov letalski prevozniki 
vse prenose podatkov PNR enotam za 
informacije o potnikih za namene te 
direktive opravijo elektronsko ob uporabi 
varnih metod v obliki sprejetih enotnih 
protokolov, ki so enotni za vse prenose za 
zagotovitev varnosti podatkov med 
prenosom, in v sistemsko podprti obliki 
zapisa podatkov, da se zagotovi njihova 
berljivost vsem sodelujočim stranem. Vsi 
letalski prevozniki morajo izbrati enotni 
protokol in obliko zapisa podatkov, ki ju 
nameravajo uporabljati za prenos 
podatkov enoti za informacije o potnikih, 
ter o tem enoto za informacije o potnikih 
tudi obvestiti.
3. Komisija v skladu s postopkom iz člena 
14(2) pripravi seznam sprejetih enotnih 
protokolov in sistemsko podprtih oblik 
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zapisa podatkov ter ga po potrebi 
prilagodi.
4. Dokler sprejeti enotni protokoli in 
sistemsko podprte oblike zapisa podatkov 
iz odstavkov 2 in 3 niso na voljo, se 
uporablja odstavek 1.
5. Vsaka država članica zagotovi, da se v 
enem letu od sprejetja enotnih protokolov 
in sistemsko podprtih oblik zapisa 
podatkov sprejmejo potrebni tehnični 
ukrepi, ki omogočijo uporabo enotnih 
protokolov in sistemsko podprtih oblik 
zapisa podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 430
Axel Voss

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Letalski prevozniki vse prenose 
podatkov PNR enotam za informacije o 
potnikih za namene te direktive opravijo 
elektronsko, v primeru tehnične okvare pa 
na kakršen koli drug ustrezen način, in 
sicer za obdobje enega leta po sprejetju 
enotnih protokolov in sistemsko podprtih 
oblik zapisa podatkov v skladu s 
členom 14.

1. Letalski prevozniki vse prenose 
podatkov PNR enoti za informacije o 
potnikih za namene te direktive opravijo 
elektronsko, v primeru tehnične okvare pa 
na kakršen koli drug ustrezen način, in 
sicer za obdobje enega leta po sprejetju 
enotnih protokolov in sistemsko podprtih 
oblik zapisa podatkov v skladu s 
členom 14.

Or. de

Predlog spremembe 431
Ioan Enciu

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Letalski prevozniki vse prenose 
podatkov PNR enotam za informacije o 
potnikih za namene te direktive opravijo 
elektronsko, v primeru tehnične okvare pa 
na kakršen koli drug ustrezen način, in 
sicer za obdobje enega leta po sprejetju 
enotnih protokolov in sistemsko podprtih 
oblik zapisa podatkov v skladu s
členom 14.

1. Letalski prevozniki vse prenose
podatkov PNR enotam za informacije o 
potnikih za namene te direktive opravijo 
elektronsko na varen način, v primeru 
tehnične okvare pa na kakršen koli drug 
ustrezen način, in sicer za obdobje enega 
leta po sprejetju enotnih protokolov in 
sistemsko podprtih oblik zapisa podatkov v 
skladu s členom 14.

Or. ro

Predlog spremembe 432
Axel Voss

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Po preteku enega leta od sprejetja 
enotnih protokolov in sistemsko podprtih 
oblik zapisa podatkov letalski prevozniki 
vse prenose podatkov PNR enotam za 
informacije o potnikih za namene te 
direktive opravijo elektronsko ob uporabi 
varnih metod v obliki sprejetih enotnih 
protokolov, ki so enotni za vse prenose za 
zagotovitev varnosti podatkov med 
prenosom, in v sistemsko podprti obliki 
zapisa podatkov, da se zagotovi njihova 
berljivost vsem sodelujočim stranem. Vsi 
letalski prevozniki morajo izbrati enotni 
protokol in obliko zapisa podatkov, ki ju 
nameravajo uporabljati za prenos podatkov 
enoti za informacije o potnikih, ter o tem 
enoto za informacije o potnikih tudi 
obvestiti.

2. Po preteku enega leta od sprejetja 
enotnih protokolov in sistemsko podprtih 
oblik zapisa podatkov letalski prevozniki 
vse prenose podatkov PNR enoti za 
informacije o potnikih za namene te 
direktive opravijo elektronsko ob uporabi 
varnih metod v obliki sprejetih enotnih 
protokolov, ki so enotni za vse prenose za 
zagotovitev varnosti podatkov med 
prenosom, in v sistemsko podprti obliki 
zapisa podatkov, da se zagotovi njihova 
berljivost vsem sodelujočim stranem. Vsi
letalski prevozniki morajo izbrati enotni 
protokol in obliko zapisa podatkov, ki ju 
nameravajo uporabljati za prenos podatkov 
enoti za informacije o potnikih, ter o tem 
enoto za informacije o potnikih tudi 
obvestiti.
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Or. de

Predlog spremembe 433
Véronique Mathieu

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Vsaka država članica zagotovi, da se v 
enem letu od sprejetja enotnih protokolov 
in sistemsko podprtih oblik zapisa 
podatkov sprejmejo potrebni tehnični 
ukrepi, ki omogočijo uporabo enotnih 
protokolov in sistemsko podprtih oblik 
zapisa podatkov.

5. Vsaka država članica zagotovi, da se v 
enem letu od sprejetja enotnih protokolov 
in sistemsko podprtih oblik zapisa 
podatkov sprejmejo potrebni tehnični 
ukrepi, ki omogočijo uporabo enotnih 
protokolov in sistemsko podprtih oblik 
zapisa podatkov. Pri tem se upoštevajo 
smernice Mednarodne organizacije za 
letalstvo.

Or. fr

Obrazložitev

Za zagotavljanje določene stopnje skladnosti z mednarodnimi normami je prav, da 
opredelimo, da bodo sprejeti tehnični ukrepi v skladu s priporočili, ki so priznani na 
mednarodni ravni.

Predlog spremembe 434
Alexander Alvaro

Predlog direktive
Člen 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 14 črtano
Postopki odbora

1. Komisiji pomaga odbor (v nadaljnjem 
besedilu: odbor). Ta odbor je odbor v 
smislu Uredbe […/2011/EU] z dne 
16. februarja 2011.
2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
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uporablja člen 4 Uredbe […/2011/EU] z 
dne 16. februarja 2011.

Or. en

Predlog spremembe 435
Alexander Alvaro

Predlog direktive
Člen 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 15 črtano
Prenos

1. Države članice sprejmejo zakone in 
druge predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje v dveh letih po 
začetku veljavnosti te direktive. Komisiji 
nemudoma pošljejo besedilo navedenih 
predpisov ter korelacijsko tabelo med 
navedenimi predpisi in to direktivo.
Države članice se v sprejetih predpisih 
sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo 
navedejo ob njihovi uradni objavi. Države
članice določijo način sklicevanja.
2. Države članice sporočijo Komisiji 
besedila temeljnih predpisov nacionalne 
zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga 
ureja ta direktiva.

Or. en

Predlog spremembe 436
Manfred Weber

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo zakone in druge Države članice sprejmejo zakone in druge 
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predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje v dveh letih po 
začetku veljavnosti te direktive. Komisiji 
nemudoma pošljejo besedilo navedenih 
predpisov ter korelacijsko tabelo med 
navedenimi predpisi in to direktivo.

predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje v dveh letih po 
začetku veljavnosti te direktive. Države 
članice, ki po tem času prvič uporabijo 
podatke iz evidence potnikov za namene iz 
člena 1(2)(a in b), najkasneje ob prvi 
uporabi uveljavijo potrebne predpise in 
upravne določbe. Države članice Komisiji 
nemudoma pošljejo besedilo navedenih 
predpisov ter korelacijsko tabelo med 
navedenimi predpisi in to direktivo.

Or. de

Predlog spremembe 437
Alexander Alvaro

Predlog direktive
Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 16 črtano
Prehodne določbe

Države članice z dnem iz člena 15(1), tj. 
dve leti po začetku veljavnosti te direktive, 
zagotovijo, da so zbrani podatki PNR vsaj 
30 % vseh letov iz člena 6(1). Države 
članice do dve leti po datumu iz člena 15 
zagotovijo, da so zbrani podatki PNR vsaj 
60 % vseh letov iz člena 6(1). Države 
članice do štiri leta po datumu iz člena 15 
zagotovijo, da so zbrani podatki PNR vseh 
letov iz člena 6(1).

Or. en

Predlog spremembe 438
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Člen 16
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prehodne določbe črtano
Države članice z dnem iz člena 15(1), tj. 
dve leti po začetku veljavnosti te direktive, 
zagotovijo, da so zbrani podatki PNR vsaj 
30 % vseh letov iz člena 6(1). Države 
članice do dve leti po datumu iz člena 15 
zagotovijo, da so zbrani podatki PNR vsaj 
60 % vseh letov iz člena 6(1). Države 
članice do štiri leta po datumu iz člena 15 
zagotovijo, da so zbrani podatki PNR vseh 
letov iz člena 6(1).

Or. en

Predlog spremembe 439
Manfred Weber

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice z dnem iz člena 15(1), tj. 
dve leti po začetku veljavnosti te direktive, 
zagotovijo, da so zbrani podatki PNR vsaj 
30 % vseh letov iz člena 6(1). Države 
članice do dve leti po datumu iz člena 15 
zagotovijo, da so zbrani podatki PNR vsaj 
60 % vseh letov iz člena 6(1). Države 
članice do štiri leta po datumu iz člena 15 
zagotovijo, da so zbrani podatki PNR vseh 
letov iz člena 6(1).

Države članice z datumi iz člena 15(1) 
zagotovijo, da so zbrani podatki PNR vsaj 
30 % vseh letov iz člena 6(1). Države 
članice do dve leti po datumih iz člena 15 
zagotovijo, da so zbrani podatki PNR vsaj 
60 % vseh letov iz člena 6(1). Države 
članice do štiri leta po datumih iz člena 15 
zagotovijo, da so zbrani podatki PNR vseh 
letov iz člena 6(1).

Or. de

Predlog spremembe 440
Alexander Alvaro

Predlog direktive
Člen 17



PE486.159v01-00 142/163 AM\897635SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 17 črtano
Pregled

Komisija na podlagi informacij, ki jih 
zagotovijo države članice:
(a) preuči izvedljivost in potrebnost 
vključitve notranjih letov na področje 
uporabe te direktive glede na izkušnje 
držav članic, ki zbirajo podatke PNR v 
zvezi z notranjimi leti. Komisija predloži 
poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu 
v dveh letih po datumu iz člena 15(1);
(b) opravi pregled izvajanja te direktive in 
predloži poročilo Evropskemu parlamentu 
in Svetu v štirih letih po datumu iz 
člena 15(1). Takšen pregled zajema vse 
elemente te direktive, posebno pozornost 
pa posveča usklajenosti s standardom 
varstva osebnih podatkov, času hrambe in 
kakovosti ocenjevanj. Vključuje tudi 
statistične informacije, zbrane v skladu s 
členom 18.

Or. en

Predlog spremembe 441
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) preuči izvedljivost in potrebnost 
vključitve notranjih letov na področje 
uporabe te direktive glede na izkušnje 
držav članic, ki zbirajo podatke PNR v 
zvezi z notranjimi leti. Komisija predloži 
poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu 
v dveh letih po datumu iz člena 15(1);

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Področje uporabe te direktive bi moralo biti omejeno le na izbrane mednarodne lete.

Predlog spremembe 442
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) preuči izvedljivost in potrebnost 
vključitve notranjih letov na področje 
uporabe te direktive glede na izkušnje 
držav članic, ki zbirajo podatke PNR v 
zvezi z notranjimi leti. Komisija predloži 
poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu 
v dveh letih po datumu iz člena 15(1);

črtano

Or. en

Predlog spremembe 443
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) preuči izvedljivost in potrebnost 
vključitve notranjih letov na področje 
uporabe te direktive glede na izkušnje 
držav članic, ki zbirajo podatke PNR v 
zvezi z notranjimi leti. Komisija predloži 
poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu 
v dveh letih po datumu iz člena 15(1);

črtano

Or. en

Predlog spremembe 444
Birgit Sippel
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Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) preuči izvedljivost in potrebnost
vključitve notranjih letov na področje
uporabe te direktive glede na izkušnje 
držav članic, ki zbirajo podatke PNR v 
zvezi z notranjimi leti. Komisija predloži 
poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu 
v dveh letih po datumu iz člena 15(1);

(a) preuči izvedljivost in potrebnost 
področja uporabe te direktive glede na 
izkušnje držav članic, ki zbirajo podatke 
PNR. Komisija predloži poročilo 
Evropskemu parlamentu in Svetu v dveh 
letih po datumu iz člena 15(1);

Or. en

Predlog spremembe 445
Carmen Romero López

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) preuči izvedljivost in potrebnost 
vključitve notranjih letov na področje
uporabe te direktive glede na izkušnje 
držav članic, ki zbirajo podatke PNR v 
zvezi z notranjimi leti. Komisija predloži
poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu 
v dveh letih po datumu iz člena 15(1);

(a) preuči izvedljivost in potrebnost 
razširitve področja uporabe te direktive 
glede na izkušnje in rezultate držav članic 
pri zbiranju podatkov PNR ter glede na 
oceno drugih, že obstoječih orodij in 
instrumentov EU za boj proti terorizmu in 
organiziranemu kriminalu. Komisija 
predloži poročilo Evropskemu parlamentu 
in Svetu v dveh letih po datumu iz 
člena 15(1);

Or. en

Predlog spremembe 446
Manfred Weber

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) preuči izvedljivost in potrebnost 
vključitve notranjih letov na področje 
uporabe te direktive glede na izkušnje 
držav članic, ki zbirajo podatke PNR v 
zvezi z notranjimi leti. Komisija predloži 
poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu
v dveh letih po datumu iz člena 15(1);

a) preuči izvedljivost in potrebnost 
vključitve notranjih letov na področje 
uporabe te direktive glede na izkušnje 
držav članic, ki zbirajo podatke PNR v 
zvezi z notranjimi leti. Komisija predloži 
poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu
najpozneje štiri leta po začetku veljavnosti 
te direktive.

Or. de

Predlog spremembe 447
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) opravi pregled izvajanja te direktive in 
predloži poročilo Evropskemu parlamentu 
in Svetu v štirih letih po datumu iz 
člena 15(1). Takšen pregled zajema vse 
elemente te direktive, posebno pozornost 
pa posveča usklajenosti s standardom 
varstva osebnih podatkov, času hrambe in 
kakovosti ocenjevanj. Vključuje tudi 
statistične informacije, zbrane v skladu s 
členom 18.

(b) opravi pregled izvajanja te direktive in 
predloži poročilo Evropskemu parlamentu 
in Svetu v štirih letih po datumu iz 
člena 15(1). Takšen pregled zajema vse 
elemente te direktive, posebno pozornost 
pa posveča usklajenosti s standardom 
varstva osebnih podatkov, potrebi po 
zbiranju in obdelavi podatkov PNR za 
vsakega od navedenih namenov, času 
hrambe podatkov in kakovosti ocenjevanj. 
Vključuje tudi statistične informacije, 
zbrane v skladu s členom 18.

Or. en

Predlog spremembe 448
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) opravi pregled izvajanja te direktive in 
predloži poročilo Evropskemu parlamentu 
in Svetu v štirih letih po datumu iz 
člena 15(1). Takšen pregled zajema vse 
elemente te direktive, posebno pozornost 
pa posveča usklajenosti s standardom 
varstva osebnih podatkov, času hrambe in 
kakovosti ocenjevanj. Vključuje tudi 
statistične informacije, zbrane v skladu s 
členom 18.

(b) opravi pregled izvajanja te direktive in 
predloži poročilo Evropskemu parlamentu 
in Svetu v dveh letih po datumu iz 
člena 15(1). Takšen pregled zajema vse 
elemente te direktive, posebno pozornost 
pa posveča usklajenosti s standardom 
varstva osebnih podatkov, času hrambe in 
kakovosti ocenjevanj. Vključuje tudi 
statistične informacije, zbrane v skladu s 
členom 18.

Or. en

Obrazložitev

Ocenjevanje bi bilo treba opraviti takoj, ko je to mogoče, glede na to, da je zbiranje 
podatkov PNR intruziven ukrep z vidika temeljnih pravic.

Predlog spremembe 449
Manfred Weber

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) opravi pregled izvajanja te direktive in 
predloži poročilo Evropskemu parlamentu 
in Svetu v štirih letih po datumu iz 
člena 15(1). Takšen pregled zajema vse 
elemente te direktive, posebno pozornost 
pa posveča usklajenosti s standardom 
varstva osebnih podatkov, času hrambe in 
kakovosti ocenjevanj. Vključuje tudi 
statistične informacije, zbrane v skladu s 
členom 18.

b) opravi pregled izvajanja te direktive in 
predloži poročilo Evropskemu parlamentu 
in Svetu najkasneje šest let po začetku 
veljavnosti te direktive. Takšen pregled 
zajema vse elemente te direktive, posebno 
pozornost pa posveča usklajenosti s 
standardom varstva osebnih podatkov, času 
hrambe in kakovosti ocenjevanj. Vključuje 
tudi statistične informacije, zbrane v skladu 
s členom 18.

Or. de

Predlog spremembe 450
Alexander Alvaro
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Predlog direktive
Člen 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 18 črtano
Statistični podatki

1. Države članice pripravijo sklop 
statističnih informacij o podatkih PNR, ki 
se predložijo enotam za informacije o 
potnikih. Taki statistični podatki morajo 
biti razčlenjeni po letalskih prevoznikih in 
ciljih ter morajo zajemati vsaj število 
ugotovitev istovetnosti vseh oseb, ki lahko 
sodelujejo pri terorističnem ali hudem 
kaznivem dejanju v skladu s členom 4(2), 
in število posledično izvedenih ukrepov 
pregona, ki vključujejo uporabo podatkov 
PNR.
2. Te statistike ne vsebujejo nobenih 
osebnih podatkov. Komisiji se pošljejo 
enkrat letno.

Or. en

Predlog spremembe 451
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice pripravijo sklop 
statističnih informacij o podatkih PNR, ki 
se predložijo enotam za informacije o 
potnikih. Taki statistični podatki morajo 
biti razčlenjeni po letalskih prevoznikih in 
ciljih ter morajo zajemati vsaj število 
ugotovitev istovetnosti vseh oseb, ki lahko 
sodelujejo pri terorističnem ali hudem 
kaznivem dejanju v skladu s členom 4(2), 
in število posledično izvedenih ukrepov 
pregona, ki vključujejo uporabo podatkov 

1. Države članice pripravijo sklop 
statističnih informacij o podatkih PNR, ki 
se predložijo enotam za informacije o 
potnikih. Taki statistični podatki morajo 
biti razčlenjeni po letalskih prevoznikih in 
ciljih ter morajo zajemati vsaj število 
ugotovitev istovetnosti vseh oseb, ki lahko 
sodelujejo pri terorističnem ali hudem 
mednarodnem kaznivem dejanju v skladu 
s členom 4(2), in število napačnih 
pozitivnih rezultatov, število posledično 
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PNR. izvedenih ukrepov pregona, ki vključujejo 
uporabo podatkov PNR, ter število 
dejanskih obsodb, ki so bile rezultat tega.

Or. en

Predlog spremembe 452
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice pripravijo sklop 
statističnih informacij o podatkih PNR, ki 
se predložijo enotam za informacije o 
potnikih. Taki statistični podatki morajo 
biti razčlenjeni po letalskih prevoznikih in 
ciljih ter morajo zajemati vsaj število 
ugotovitev istovetnosti vseh oseb, ki lahko 
sodelujejo pri terorističnem ali hudem
kaznivem dejanju v skladu s členom 4(2), 
in število posledično izvedenih ukrepov 
pregona, ki vključujejo uporabo podatkov 
PNR.

1. Države članice pripravijo sklop 
statističnih informacij o podatkih PNR, ki 
se predložijo enotam za informacije o 
potnikih. Taki statistični podatki morajo 
biti razčlenjeni po letalskih prevoznikih in 
ciljih ter morajo zajemati vsaj število 
ugotovitev istovetnosti vseh oseb, ki lahko 
sodelujejo pri terorističnem kaznivem 
dejanju v skladu s členom 4(2), in število 
posledično izvedenih ukrepov pregona, 
skupaj s številom obsodb, ki so rezultat 
tega in vključujejo uporabo podatkov 
PNR.

Or. en

Predlog spremembe 453
Axel Voss

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice pripravijo sklop 
statističnih informacij o podatkih PNR, ki
se predložijo enotam za informacije o 
potnikih. Taki statistični podatki morajo 
biti razčlenjeni po letalskih prevoznikih in 
ciljih ter morajo zajemati vsaj število 

1. Upravni odbor pripravi sklop 
statističnih informacij o podatkih PNR. Ta 
temelji na podatkih PNR, ki so jih enoti za 
informacije o potnikih posredovali letalski 
prevozniki, ter na informacijah držav 
članic o posledično izvedenih ukrepih 
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ugotovitev istovetnosti vseh oseb, ki lahko 
sodelujejo pri terorističnem ali hudem 
kaznivem dejanju v skladu s členom 4(2), 
in število posledično izvedenih ukrepov 
pregona, ki vključujejo uporabo podatkov 
PNR.

pregona. Ti statistični podatki morajo biti 
razčlenjeni po letalskih prevoznikih in 
ciljih ter morajo zajemati vsaj število 
ugotovitev istovetnosti vseh oseb, ki lahko 
sodelujejo pri terorističnem ali hudem 
kaznivem dejanju v skladu s členom 4(2), 
in število posledično izvedenih ukrepov 
pregona, ki vključujejo uporabo podatkov 
PNR.

Or. de

Predlog spremembe 454
Carmen Romero López

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice pripravijo sklop 
statističnih informacij o podatkih PNR, ki 
se predložijo enotam za informacije o 
potnikih. Taki statistični podatki morajo 
biti razčlenjeni po letalskih prevoznikih in 
ciljih ter morajo zajemati vsaj število 
ugotovitev istovetnosti vseh oseb, ki lahko 
sodelujejo pri terorističnem ali hudem
kaznivem dejanju v skladu s členom 4(2), 
in število posledično izvedenih ukrepov 
pregona, ki vključujejo uporabo podatkov 
PNR.

1. Države članice pripravijo sklop 
statističnih informacij o podatkih PNR, ki 
se predložijo enotam za informacije o 
potnikih. Taki statistični podatki morajo 
biti razčlenjeni po letalskih prevoznikih in 
ciljih ter morajo zajemati vsaj število 
ugotovitev istovetnosti vseh oseb, ki lahko 
sodelujejo pri terorističnem kaznivem 
dejanju, število posledično izvedenih 
ukrepov pregona, ki vključujejo uporabo 
podatkov PNR, in število napačnih 
pozitivnih zadetkov, do katerih je prišlo 
med obdelavo zadevnih podatkov PNR.

Or. en

Predlog spremembe 455
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice pripravijo sklop 
statističnih informacij o podatkih PNR, ki 
se predložijo enotam za informacije o 
potnikih. Taki statistični podatki morajo 
biti razčlenjeni po letalskih prevoznikih in 
ciljih ter morajo zajemati vsaj število 
ugotovitev istovetnosti vseh oseb, ki lahko 
sodelujejo pri terorističnem ali hudem 
kaznivem dejanju v skladu s členom 4(2), 
in število posledično izvedenih ukrepov 
pregona, ki vključujejo uporabo podatkov 
PNR.

1. Države članice pripravijo sklop 
statističnih informacij o podatkih PNR, ki 
se predložijo enotam za informacije o 
potnikih. Taki statistični podatki morajo 
biti razčlenjeni po letalskih prevoznikih in 
ciljih ter morajo zajemati vsaj število 
ugotovitev istovetnosti vseh oseb, ki lahko 
sodelujejo pri terorističnem ali hudem 
mednarodnem kaznivem dejanju v skladu 
s členom 4(2), število posledično izvedenih 
ukrepov pregona, ki vključujejo uporabo 
podatkov PNR, ter število oseb, določenih 
za nadaljnje preverjanje, in število oseb, 
za katere se naknadno izkaže, da so bile 
neupravičeno označene kot sumljive.

Or. en

Predlog spremembe 456
Alexander Alvaro

Predlog direktive
Člen 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 19 črtano
Razmerje do drugih pravnih aktov

1. Države članice lahko še naprej 
uporabljajo dvostranske ali večstranske 
sporazume ali dogovore o izmenjavi 
informacij med pristojnimi organi, ki so 
jih sklenile med seboj in veljajo ob 
sprejetju te direktive, če so taki sporazumi 
ali dogovori združljivi s to direktivo.
2. Ta direktiva ne posega v nobene 
obveznosti ali zaveze Unije iz dvostranskih 
in/ali večstranskih sporazumov s tretjimi 
državami.

Or. en
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Predlog spremembe 457
Alexander Alvaro

Predlog direktive
Priloga 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRILOGA črtano
Podatki iz evidence podatkov o potnikih, 

kot jih zbirajo letalski prevozniki
(1) Koda lokatorja evidence PNR
(2) Datum rezervacije/izdaje vozovnice
(3) Predvideni datum(-i) potovanja
(4) Ime/imena
(5) Naslov in kontaktne informacije 
(telefonska številka, naslov elektronske 
pošte)
(6) Vsi podatki o načinu plačila, vključno 
z naslovom za izstavitev računa
(7) Popoln načrt potovanja za posamezno 
PNR
(8) Informacije v zvezi s programi 
zvestobe 
(9) Turistična agencija / potovalni agent
(10) Potovalni status potnika, vključno s 
potrditvijo, prijavo na let, informacijami o 
neizkoriščenih in neodpovedanih 
rezervacijah ter informacijami o 
vozovnicah brez rezervacije
(11) Razdeljene/ločene informacije PNR
(12) Splošne opombe (vključno z vsemi 
razpoložljivimi informacijami o 
mladoletnikih brez spremstva, mlajšimi od 
18 let, kot so ime in spol, starost, znanje 
jezikov, ime in kontaktni podatki varuha 
pri odhodu ter sorodstveno razmerje z 
mladoletnikom, ime in kontaktni podatki 
varuha pri prihodu in sorodstveno 
razmerje z mladoletnikom, podatki o 
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zastopniku ob odhodu in prihodu)
(13) Informacije na vozovnici, vključno s 
številko vozovnice, datumom izdaje 
vozovnice, enosmernimi vozovnicami in 
podatki ATFQ
(14) Številka sedeža in druge informacije 
v zvezi s sedežem
(15) Informacije o letih pod skupno 
oznako
(16) Vse informacije o prtljagi
(17) Število potnikov in njihova druga 
imena v PNR
(18) Katere koli zbrane izpopolnjene 
informacije o potnikih (API)
(19) Vse pretekle spremembe v PNR iz 
točk 1 do 18

Or. en

Predlog spremembe 458
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Priloga 1 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Naslov in kontaktne informacije 
(telefonska številka, naslov elektronske 
pošte)

črtano

Or. en

Predlog spremembe 459
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Priloga 1 – točka 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Vsi podatki o načinu plačila, vključno 
z naslovom za izstavitev računa

črtano

Or. en

Predlog spremembe 460
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Priloga 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Vsi podatki o načinu plačila, vključno 
z naslovom za izstavitev računa

črtano

Or. en

Predlog spremembe 461
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Priloga 1 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Informacije v zvezi s programi 
zvestobe

črtano

Or. en

Predlog spremembe 462
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Priloga 1 – točka 8
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Informacije v zvezi s programi 
zvestobe

črtano

Or. en

Predlog spremembe 463
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Priloga 1 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Informacije v zvezi s programi 
zvestobe

črtano

Or. en

Predlog spremembe 464
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Predlog direktive
Priloga 1 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Informacije v zvezi s programi 
zvestobe

črtano

Or. en

Predlog spremembe 465
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Priloga 1 – točka 9
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Turistična agencija / potovalni agent črtano

Or. en

Predlog spremembe 466
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Priloga 1 – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Turistična agencija / potovalni agent črtano

Or. en

Predlog spremembe 467
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Priloga 1 – točka 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Razdeljene/ločene informacije PNR črtano

Or. en

Predlog spremembe 468
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Priloga 1 – točka 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Razdeljene/ločene informacije PNR črtano

Or. en
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Predlog spremembe 469
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Predlog direktive
Priloga 1 – točka 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Razdeljene/ločene informacije PNR črtano

Or. en

Predlog spremembe 470
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Predlog direktive
Priloga 1 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Splošne opombe (vključno z vsemi 
razpoložljivimi informacijami o 
mladoletnikih brez spremstva, mlajšimi od 
18 let, kot so ime in spol, starost, znanje 
jezikov, ime in kontaktni podatki varuha 
pri odhodu ter sorodstveno razmerje z 
mladoletnikom, ime in kontaktni podatki 
varuha pri prihodu in sorodstveno 
razmerje z mladoletnikom, podatki o 
zastopniku ob odhodu in prihodu)

črtano

Or. en

Predlog spremembe 471
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Priloga 1 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Splošne opombe (vključno z vsemi črtano
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razpoložljivimi informacijami o 
mladoletnikih brez spremstva, mlajšimi od 
18 let, kot so ime in spol, starost, znanje 
jezikov, ime in kontaktni podatki varuha 
pri odhodu ter sorodstveno razmerje z 
mladoletnikom, ime in kontaktni podatki 
varuha pri prihodu in sorodstveno 
razmerje z mladoletnikom, podatki o 
zastopniku ob odhodu in prihodu)

Or. en

Predlog spremembe 472
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Priloga 1 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Splošne opombe (vključno z vsemi 
razpoložljivimi informacijami o 
mladoletnikih brez spremstva, mlajšimi od 
18 let, kot so ime in spol, starost, znanje 
jezikov, ime in kontaktni podatki varuha 
pri odhodu ter sorodstveno razmerje z 
mladoletnikom, ime in kontaktni podatki 
varuha pri prihodu in sorodstveno
razmerje z mladoletnikom, podatki o 
zastopniku ob odhodu in prihodu)

črtano

Or. en

Predlog spremembe 473
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Predlog direktive
Priloga 1 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Splošne opombe (vključno z vsemi 
razpoložljivimi informacijami o 
mladoletnikih brez spremstva, mlajšimi od 

(12) Informacije o mladoletnikih brez 
spremstva, mlajših od 18 let, kot so ime in 
spol, starost, znanje jezikov, ime in 
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18 let, kot so ime in spol, starost, znanje 
jezikov, ime in kontaktni podatki varuha 
pri odhodu ter sorodstveno razmerje z 
mladoletnikom, ime in kontaktni podatki 
varuha pri prihodu in sorodstveno razmerje 
z mladoletnikom, podatki o zastopniku ob 
odhodu in prihodu)

kontaktni podatki varuha pri odhodu ter 
sorodstveno razmerje z mladoletnikom, 
ime in kontaktni podatki varuha pri 
prihodu in sorodstveno razmerje z 
mladoletnikom, podatki o zastopniku ob 
odhodu in prihodu

Or. en

Predlog spremembe 474
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Priloga 1 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Splošne opombe (vključno z vsemi 
razpoložljivimi informacijami o 
mladoletnikih brez spremstva, mlajšimi od 
18 let, kot so ime in spol, starost, znanje 
jezikov, ime in kontaktni podatki varuha 
pri odhodu ter sorodstveno razmerje z 
mladoletnikom, ime in kontaktni podatki 
varuha pri prihodu in sorodstveno razmerje 
z mladoletnikom, podatki o zastopniku ob 
odhodu in prihodu)

(12) Informacije o mladoletnikih brez 
spremstva, mlajših od 18 let, kot so ime in 
spol, starost, znanje jezikov, ime in 
kontaktni podatki varuha pri odhodu ter 
sorodstveno razmerje z mladoletnikom, 
ime in kontaktni podatki varuha pri 
prihodu in sorodstveno razmerje z 
mladoletnikom, podatki o zastopniku ob 
odhodu in prihodu

Or. en

Predlog spremembe 475
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Priloga 1 – točka 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Informacije na vozovnici, vključno s 
številko vozovnice, datumom izdaje 
vozovnice, enosmernimi vozovnicami in 
podatki ATFQ

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 476
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Priloga 1 – točka 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Informacije na vozovnici, vključno s 
številko vozovnice, datumom izdaje 
vozovnice, enosmernimi vozovnicami in 
podatki ATFQ

črtano

Or. en

Predlog spremembe 477
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Priloga 1 – točka 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Številka sedeža in druge informacije 
v zvezi s sedežem

črtano

Or. en

Predlog spremembe 478
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Priloga 1 – točka 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Številka sedeža in druge informacije 
v zvezi s sedežem

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 479
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Priloga 1 – točka 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Številka sedeža in druge informacije 
v zvezi s sedežem

črtano

Or. en

Predlog spremembe 480
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Predlog direktive
Priloga 1 – točka 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Številka sedeža in druge informacije 
v zvezi s sedežem

črtano

Or. en

Predlog spremembe 481
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Priloga 1 – točka 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Informacije o letih pod skupno 
oznako

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 482
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Priloga 1 – točka 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Vse informacije o prtljagi črtano

Or. en

Predlog spremembe 483
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Priloga 1 – točka 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Vse informacije o prtljagi črtano

Or. en

Predlog spremembe 484
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Priloga 1 – točka 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Število potnikov in njihova druga 
imena v PNR

črtano

Or. en

Predlog spremembe 485
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Priloga 1 – točka 17
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Število potnikov in njihova druga 
imena v PNR

črtano

Or. en

Predlog spremembe 486
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Priloga 1 – točka 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Katere koli zbrane izpopolnjene 
informacije o potnikih (API)

črtano

Or. en

Predlog spremembe 487
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Priloga 1 – točka 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Vse pretekle spremembe v PNR iz 
točk 1 do 18

črtano

Or. en

Predlog spremembe 488
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Priloga 1 – točka 19
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Vse pretekle spremembe v PNR iz 
točk 1 do 18

črtano

Or. en

Predlog spremembe 489
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Priloga 1 – točka 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Vse pretekle spremembe v PNR iz 
točk 1 do 18

(19) Vse navedene pretekle spremembe v 
PNR

Or. en


