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Изменение 36
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
–

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. en

Изменение 37
Alexander Alvaro

Предложение за директива
–

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията;

Or. en

Изменение 38
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
–

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията;

Or. en

Изменение 39
Gianni Vattimo
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Предложение за директива
–

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията;

Or. en

Изменение 40
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Предложение за директива
Заглавие 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за ДИРЕКТИВА НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА относно използването на 
резервационни данни на пътниците за 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки престъпления

Предложение за ДИРЕКТИВА НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА относно използването на 
резервационни данни на пътниците за 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм

Or. en

Изменение 41
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Заглавие 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за ДИРЕКТИВА НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА относно използването на 
резервационни данни на пътниците за 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА относно използването на 
резервационни данни на пътниците за 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
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и на тежки престъпления и на тежки транснационални
престъпления

Or. en

Обосновка

Резервационните данни на пътниците (PNR) следва да се използват само за 
предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на 
престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки транснационални престъпления. 
PNR данните не се използват за други цели.

Изменение 42
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Предложение за директива
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 82, параграф 1, 
буква г) и член 87, параграф 2, буква а) 
от него,

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 16, член 82, 
параграф 1, буква г) и член 87, параграф 
2, буква а) от него,

Or. en

Изменение 43
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Предложение за директива
Съображение 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) В становището на Европейския 
надзорен орган по защита на данните 
(ЕНОЗД) от 25 март 2011 г. и по-
специално в параграфи 7—16 и 25, 55 и 
57 беше изразено становището, че 
първоначалното предложение за 
директива не съответства на 
основните предпоставки за каквото и 
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да е разработване на схема за 
резервационни данни на пътниците, 
т.е. несъответствие с принципите на 
необходимост и пропорционалност до 
такава степен, че ЕНОЗД поставя 
под въпрос включването в 
предложението на тежки 
престъпления, които не са свързани с 
тероризъм.

Or. en

Изменение 44
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Предложение за директива
Съображение 1б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) В становище 10/2011 на 
Работната група по член 29, прието 
на 5 април 2011 г., беше посочено, че 
съществува липса на информация по 
отношение на ефективността и 
уместността на съществуващите 
системи и инструменти на ЕС за 
полицейско и съдебно сътрудничество 
за борба с тероризма и 
организираната престъпност, беше 
поставена под въпрос 
необходимостта от подобно 
предложение и бяха изразени сериозни 
съмнения относно 
пропорционалността на събирането 
на голямо количество лични данни за 
пътниците независимо дали те са 
заподозрени или не.

Or. en

Изменение 45
Alexander Alvaro
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Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) На 6 ноември 2007 г. Комисията 
прие предложение за рамково решение 
на Съвета относно използването на 
резервационни данни на пътниците 
(PNR) за целите на правоприлагането. 
С влизането в сила на Договора от 
Лисабон на 1 декември 2009 г. обаче 
предложението на Комисията, което 
все още не беше прието от Съвета, 
загуби актуалност.

заличава се

Or. en

Изменение 46
Alexander Alvaro

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В документа „Стокхолмска 
програма — отворена и сигурна 
Европа в услуга и за защита на 
гражданите“ Комисията беше 
приканена да представи предложение 
за използването на PNR данни за 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно 
преследване на престъпления, 
свързани с тероризъм, и на тежки 
престъпления.

заличава се

Or. en

Изменение 47
Alexander Alvaro
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Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Комисията очерта някои от 
основните елементи на бъдещата 
политика на ЕС в тази област в 
съобщението си от 21 септември 2010 
г. „Относно глобалния подход за 
предаване на резервационни данни на 
пътниците (PNR данни) на трети 
държави“.

заличава се

Or. en

Изменение 48
Alexander Alvaro

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) С Директива 2004/82/ЕО на Съвета 
от 29 април 2004 г. относно 
задължението на въздушните 
превозвачи да съобщават данни на 
пътниците се регламентират 
действията на въздушните 
превозвачи по предаването на 
предварителна информация за 
пътниците на компетентните 
национални органи с цел подобряване 
на граничния контрол и борба с 
незаконната имиграция.

заличава се

Or. en

Изменение 49
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Съображение 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) PNR данните са необходими за 
ефективно предотвратяване, 
разкриване, разследване и наказателно
преследване на престъпления, 
свързани с тероризъм, и на тежки 
престъпления и по този начин за 
укрепване на вътрешната сигурност.

заличава се

Or. en

Изменение 50
Alexander Alvaro

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) PNR данните са необходими за 
ефективно предотвратяване, 
разкриване, разследване и наказателно 
преследване на престъпления, 
свързани с тероризъм, и на тежки 
престъпления и по този начин за 
укрепване на вътрешната сигурност.

заличава се

Or. en

Изменение 51
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) PNR данните са необходими за 
ефективно предотвратяване, 
разкриване, разследване и наказателно 
преследване на престъпления, 
свързани с тероризъм, и на тежки 

заличава се



AM\898279BG.doc 9/109 PE486.017v02-00

BG

престъпления и по този начин за 
укрепване на вътрешната сигурност.

Or. en

Изменение 52
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) PNR данните са необходими за 
ефективно предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм,
и на тежки престъпления и по този 
начин за укрепване на вътрешната 
сигурност.

(5) PNR данните могат да са 
необходими за ефективно 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и по този начин за укрепване на 
вътрешната сигурност.

Or. en

Изменение 53
Kinga Göncz

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) PNR данните са необходими за 
ефективно предотвратяване, 
разкриване, разследване и наказателно 
преследване на престъпления, свързани 
с тероризъм, и на тежки престъпления и 
по този начин за укрепване на 
вътрешната сигурност.

(5) PNR данните могат значително да 
допринесат за ефективното
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки престъпления и по този 
начин за укрепване на вътрешната 
сигурност.

Or. en
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Изменение 54
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) PNR данните са необходими за 
ефективно предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки престъпления и по този 
начин за укрепване на вътрешната 
сигурност.

(5) PNR данните могат да бъдат 
полезно средство за ефективно 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на някои видове тежки престъпления с 
транснационален характер и по този 
начин за укрепване на вътрешната 
сигурност.

Or. en

Изменение 55
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) PNR данните са необходими за 
ефективно предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки престъпления и по този 
начин за укрепване на вътрешната 
сигурност.

(5) PNR данните могат да бъдат 
полезно средство за ефективно 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки престъпления и по този 
начин за укрепване на вътрешната 
сигурност.

Or. en

Изменение 56
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Съображение 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) PNR данните са необходими за 
ефективно предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки престъпления и по този 
начин за укрепване на вътрешната 
сигурност.

(5) PNR данните могат да бъдат 
полезно средство за ефективно 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на някои видове тежки престъпления с 
транснационален характер.

Or. en

Изменение 57
Alexander Alvaro

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) PNR данните помагат на 
правоприлагащите органи да 
предотвратяват, разкриват, 
разследват и преследват по 
наказателен път тежки 
престъпления, включително 
терористични актове, като 
съпоставят данните с различни бази 
данни с издирвани лица и предмети, 
да събират доказателства и, ако е 
уместно, да откриват съучастници 
на престъпници и да разкриват 
престъпни мрежи.

заличава се

Or. en

Изменение 58
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Съображение 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) PNR данните помагат на 
правоприлагащите органи да 
предотвратяват, разкриват, разследват и 
преследват по наказателен път тежки 
престъпления, включително 
терористични актове, като съпоставят 
данните с различни бази данни с 
издирвани лица и предмети, да 
събират доказателства и, ако е 
уместно, да откриват съучастници 
на престъпници и да разкриват 
престъпни мрежи.

(6) PNR данните могат да помагат на 
правоприлагащите органи да 
предотвратяват, разкриват, разследват и 
преследват по наказателен път тежки 
транснационални престъпления, 
включително терористични актове.

Or. en

Изменение 59
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) PNR данните помагат на 
правоприлагащите органи да 
предотвратяват, разкриват, разследват и 
преследват по наказателен път тежки 
престъпления, включително 
терористични актове, като съпоставят
данните с различни бази данни с 
издирвани лица и предмети, да събират
доказателства и, ако е уместно, да 
откриват съучастници на престъпници и 
да разкриват престъпни мрежи.

(6) PNR данните могат да помагат на 
правоприлагащите органи да 
предотвратяват, разкриват, разследват и 
преследват по наказателен път тежки 
транснационални престъпления, 
включително терористични актове, като 
съпоставят данните с различни бази 
данни с издирвани лица и предмети, да 
намират необходимите доказателства 
и, ако е уместно, да откриват 
съучастници на престъпници и да 
разкриват престъпни мрежи.

Or. en

Изменение 60
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) PNR данните помагат на 
правоприлагащите органи да 
предотвратяват, разкриват, разследват и 
преследват по наказателен път тежки 
престъпления, включително 
терористични актове, като съпоставят 
данните с различни бази данни с 
издирвани лица и предмети, да събират 
доказателства и, ако е уместно, да 
откриват съучастници на престъпници и 
да разкриват престъпни мрежи.

(6) PNR данните могат при извънредни 
обстоятелства да помагат на 
правоприлагащите органи да 
предотвратяват, разкриват, разследват и 
преследват по наказателен път тежки 
транснационални престъпления, 
включително терористични актове, като 
съпоставят данните с различни бази 
данни с издирвани лица и предмети, да 
събират доказателства и, ако е уместно, 
да откриват съучастници на 
престъпници и да разкриват престъпни 
мрежи.

Or. en

Изменение 61
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) PNR данните помагат на 
правоприлагащите органи да 
предотвратяват, разкриват, разследват и 
преследват по наказателен път тежки 
престъпления, включително
терористични актове, като съпоставят 
данните с различни бази данни с 
издирвани лица и предмети, да 
събират доказателства и, ако е 
уместно, да откриват съучастници 
на престъпници и да разкриват 
престъпни мрежи.

(6) PNR данните могат да помагат на 
правоприлагащите органи да 
предотвратяват, разкриват, разследват и 
преследват по наказателен път 
терористични актове.

Or. en
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Изменение 62
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) PNR данните помагат на 
правоприлагащите органи да 
предотвратяват, разкриват, разследват и 
преследват по наказателен път тежки 
престъпления, включително 
терористични актове, като съпоставят 
данните с различни бази данни с 
издирвани лица и предмети, да събират 
доказателства и, ако е уместно, да 
откриват съучастници на престъпници и 
да разкриват престъпни мрежи.

(6) PNR данните могат да помагат на 
правоприлагащите органи да 
предотвратяват, разкриват, разследват и 
преследват по наказателен път тежки 
престъпления, включително 
терористични актове, като съпоставят
данните с различни бази данни с 
издирвани лица и предмети, да събират 
доказателства и, ако е уместно, да 
откриват съучастници на престъпници и 
да разкриват престъпни мрежи.

Or. en

Изменение 63
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) PNR данните помагат на 
правоприлагащите органи да 
предотвратяват, разкриват, разследват и 
преследват по наказателен път тежки 
престъпления, включително 
терористични актове, като съпоставят 
данните с различни бази данни с 
издирвани лица и предмети, да събират
доказателства и, ако е уместно, да 
откриват съучастници на престъпници и 
да разкриват престъпни мрежи.

(6) PNR данните могат да помагат на 
правоприлагащите органи да 
предотвратяват, разкриват, разследват и 
преследват по наказателен път тежки 
транснационални престъпления, 
включително терористични актове, като
съпоставят данните с различни бази 
данни с издирвани лица и предмети, да 
намират необходимите доказателства 
и, ако е уместно, да откриват 
съучастници на престъпници и да 
разкриват престъпни мрежи.

Or. en
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Изменение 64
Alexander Alvaro

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) PNR данните позволяват на 
правоприлагащите органи да 
идентифицират „неизвестни“ до 
този момент лица, т.е. лица, които 
преди това не са били подозирани за 
участие в сериозни престъпления и 
тероризъм, но за които анализ на 
данните сочи, че може да участват в 
такова престъпление и които следва 
да бъдат подложени на допълнителна 
проверка от компетентните органи. 
Използването на PNR данни дава 
възможност на правоприлагащите 
органи да разглеждат заплахата от 
тежки престъпления и тероризъм и 
от друга перспектива, освен чрез 
обработването на други категории 
лични данни. Все пак, за да се 
гарантира, че обработването на 
данни на невинни и незаподозряни 
лица остава възможно най-
ограничена, аспектите на 
обработката на PNR данни, свързани 
със създаването и прилагането на 
критериите за оценка, следва да 
бъдат допълнително ограничени до 
тежки престъпления, които освен 
това са транснационални по своя 
характер, т.е. такива, които са 
неразривно свързани с пътуване и по 
този начин с типа данни, които се 
обработват.

заличава се

Or. en

Изменение 65
Martin Ehrenhauser
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Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) PNR данните позволяват на 
правоприлагащите органи да 
идентифицират „неизвестни“ до 
този момент лица, т.е. лица, които 
преди това не са били подозирани за 
участие в сериозни престъпления и 
тероризъм, но за които анализ на 
данните сочи, че може да участват в 
такова престъпление и които следва 
да бъдат подложени на допълнителна 
проверка от компетентните органи. 
Използването на PNR данни дава 
възможност на правоприлагащите 
органи да разглеждат заплахата от 
тежки престъпления и тероризъм и 
от друга перспектива, освен чрез 
обработването на други категории 
лични данни. Все пак, за да се 
гарантира, че обработването на 
данни на невинни и незаподозряни 
лица остава възможно най-
ограничена, аспектите на 
обработката на PNR данни, свързани 
със създаването и прилагането на 
критериите за оценка, следва да 
бъдат допълнително ограничени до 
тежки престъпления, които освен 
това са транснационални по своя 
характер, т.е. такива, които са 
неразривно свързани с пътуване и по 
този начин с типа данни, които се 
обработват.

заличава се

Or. en

Изменение 66
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Съображение 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) PNR данните позволяват на 
правоприлагащите органи да 
идентифицират „неизвестни“ до 
този момент лица, т.е. лица, които 
преди това не са били подозирани за 
участие в сериозни престъпления и 
тероризъм, но за които анализ на 
данните сочи, че може да участват в 
такова престъпление и които следва 
да бъдат подложени на допълнителна 
проверка от компетентните органи. 
Използването на PNR данни дава 
възможност на правоприлагащите 
органи да разглеждат заплахата от 
тежки престъпления и тероризъм и 
от друга перспектива, освен чрез 
обработването на други категории 
лични данни. Все пак, за да се 
гарантира, че обработването на 
данни на невинни и незаподозряни 
лица остава възможно най-
ограничена, аспектите на 
обработката на PNR данни, свързани 
със създаването и прилагането на 
критериите за оценка, следва да 
бъдат допълнително ограничени до 
тежки престъпления, които освен 
това са транснационални по своя 
характер, т.е. такива, които са 
неразривно свързани с пътуване и по 
този начин с типа данни, които се 
обработват.

заличава се

Or. en

Обосновка

Профилирането, или създаването и прилагането на критериите за оценка, не трябва 
да бъде разрешено при липса на правно определение за профилиране на равнище ЕС.

Изменение 67
Jan Philipp Albrecht
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Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) PNR данните позволяват на 
правоприлагащите органи да 
идентифицират „неизвестни“ до 
този момент лица, т.е. лица, които 
преди това не са били подозирани за 
участие в сериозни престъпления и 
тероризъм, но за които анализ на 
данните сочи, че може да участват в 
такова престъпление и които следва 
да бъдат подложени на допълнителна 
проверка от компетентните органи. 
Използването на PNR данни дава 
възможност на правоприлагащите 
органи да разглеждат заплахата от 
тежки престъпления и тероризъм и 
от друга перспектива, освен чрез 
обработването на други категории 
лични данни. Все пак, за да се 
гарантира, че обработването на 
данни на невинни и незаподозряни 
лица остава възможно най-
ограничена, аспектите на 
обработката на PNR данни, свързани 
със създаването и прилагането на 
критериите за оценка, следва да 
бъдат допълнително ограничени до 
тежки престъпления, които освен 
това са транснационални по своя 
характер, т.е. такива, които са 
неразривно свързани с пътуване и по 
този начин с типа данни, които се 
обработват.

заличава се

Or. en

Изменение 68
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Съображение 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) PNR данните позволяват на 
правоприлагащите органи да 
идентифицират „неизвестни“ до този 
момент лица, т.е. лица, които преди това 
не са били подозирани за участие в 
сериозни престъпления и тероризъм, но 
за които анализ на данните сочи, че
може да участват в такова престъпление 
и които следва да бъдат подложени на 
допълнителна проверка от 
компетентните органи. Използването на 
PNR данни дава възможност на 
правоприлагащите органи да разглеждат 
заплахата от тежки престъпления и 
тероризъм и от друга перспектива, освен 
чрез обработването на други категории 
лични данни. Все пак, за да се 
гарантира, че обработването на данни на 
невинни и незаподозряни лица остава 
възможно най-ограничена, аспектите 
на обработката на PNR данни, свързани 
със създаването и прилагането на 
критериите за оценка, следва да 
бъдат допълнително ограничени до 
тежки престъпления, които освен това 
са транснационални по своя характер, 
т.е. такива, които са неразривно 
свързани с пътуване и по този начин с 
типа данни, които се обработват.

(7) PNR данните могат да позволят на 
правоприлагащите органи да 
идентифицират „неизвестни“ до този 
момент лица, т.е. лица, които преди това 
не са били подозирани за участие в 
тежки транснационални
престъпления и тероризъм, но за които 
анализ на данните сочи, че може да 
участват в такова престъпление. Тъй 
като подобен резултат от анализа не 
означава подозрение, тези лица следва 
да бъдат подложени на допълнителна 
проверка от компетентните органи само 
в случаите, свързани с конкретни 
тежки престъпления или с 
терористични актове. Използването 
на PNR данни дава възможност на 
правоприлагащите органи да разглеждат 
заплахата от тежки транснационални
престъпления и тероризъм и от друга 
перспектива, освен чрез обработването 
на други категории лични данни. Все 
пак, за да се гарантира, че 
обработването на данни на невинни и 
незаподозряни лица остава възможно 
най-ограничено, обработката на PNR 
данни следва да бъде допълнително 
ограничена до тежки престъпления, 
които освен това са транснационални по 
своя характер, т.е. такива, които са 
неразривно свързани с пътуване и по 
този начин с типа данни, които се 
обработват.

Or. en

Изменение 69
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Предложение за директива
Съображение 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) PNR данните позволяват на 
правоприлагащите органи да 
идентифицират „неизвестни“ до този 
момент лица, т.е. лица, които преди това 
не са били подозирани за участие в 
сериозни престъпления и тероризъм, 
но за които анализ на данните сочи, че 
може да участват в такова престъпление 
и които следва да бъдат подложени на 
допълнителна проверка от 
компетентните органи. Използването на 
PNR данни дава възможност на 
правоприлагащите органи да разглеждат 
заплахата от тежки престъпления и
тероризъм и от друга перспектива, освен 
чрез обработването на други категории 
лични данни. Все пак, за да се 
гарантира, че обработването на данни на 
невинни и незаподозряни лица остава 
възможно най-ограничена, аспектите на 
обработката на PNR данни, свързани със 
създаването и прилагането на 
критериите за оценка, следва да бъдат 
допълнително ограничени до тежки 
престъпления, които освен това са 
транснационални по своя характер, т.е. 
такива, които са неразривно свързани с 
пътуване и по този начин с типа данни, 
които се обработват.

(7) PNR данните позволяват на 
правоприлагащите органи да 
идентифицират „неизвестни“ до този 
момент лица, т.е. лица, които преди това 
не са били подозирани за участие в 
тероризъм, но за които анализ на 
данните сочи, че може да участват в 
такова престъпление и които следва да 
бъдат подложени на допълнителна 
проверка от компетентните органи. 
Използването на PNR данни дава 
възможност на правоприлагащите 
органи да разглеждат заплахата от 
тероризъм и от друга перспектива, освен 
чрез обработването на други категории 
лични данни. Все пак, за да се 
гарантира, че обработването на данни на 
невинни и незаподозряни лица остава 
възможно най-ограничено, аспектите на 
обработката на PNR данни, свързани със 
създаването и прилагането на 
критериите за оценка, следва да бъдат 
допълнително ограничени до тежки 
престъпления, които освен това са 
транснационални по своя характер, т.е. 
такива, които са неразривно свързани с 
пътуване и по този начин с типа данни, 
които се обработват, а именно —
свързани с тероризъм.

Or. en

Изменение 70
Alexander Alvaro

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Обработването на лични данни 
трябва да бъде пропорционално на 
конкретната цел, свързана със 

заличава се
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сигурността, към постигането на
която е насочена настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 71
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Обработването на лични данни 
трябва да бъде пропорционално на 
конкретната цел, свързана със 
сигурността, към постигането на която 
е насочена настоящата директива.

(8) Обработването на лични данни 
трябва да бъде необходимо и
пропорционално на конкретната цел, 
към постигането на която е насочена 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 72
Alexander Alvaro

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Използването на PNR данни 
едновременно с предварителната 
информация за пътниците в някои 
случаи има добавена стойност, 
свързана с това, че подпомага 
държавите членки при проверката на 
самоличността на дадено лице и по 
този начин укрепва значимостта на 
тези данни за правоприлагането.

заличава се

Or. en



PE486.017v02-00 22/109 AM\898279BG.doc

BG

Изменение 73
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Използването на PNR данни 
едновременно с предварителната 
информация за пътниците в някои 
случаи има добавена стойност, 
свързана с това, че подпомага 
държавите членки при проверката на 
самоличността на дадено лице и по 
този начин укрепва значимостта на 
тези данни за правоприлагането.

заличава се

Or. en

Изменение 74
Alexander Alvaro

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Следователно за целите на 
предотвратяването, разкриването, 
разследването и наказателното 
преследване на престъпления, 
свързани с тероризъм, и тежки 
престъпления от основно значение е 
всички държави членки да въведат 
разпоредби, установяващи 
задължения за въздушните 
превозвачи, които извършват полети 
до или от територията на 
държавите членки на Европейския 
съюз.

заличава се

Or. en



AM\898279BG.doc 23/109 PE486.017v02-00

BG

Изменение 75
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Следователно за целите на 
предотвратяването, разкриването, 
разследването и наказателното 
преследване на престъпления, 
свързани с тероризъм, и тежки 
престъпления от основно значение е 
всички държави членки да въведат 
разпоредби, установяващи 
задължения за въздушните 
превозвачи, които извършват полети 
до или от територията на 
държавите членки на Европейския 
съюз.

заличава се

Or. en

Изменение 76
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Следователно за целите на 
предотвратяването, разкриването, 
разследването и наказателното 
преследване на престъпления, свързани 
с тероризъм, и тежки престъпления от 
основно значение е всички държави 
членки да въведат разпоредби, 
установяващи задължения за 
въздушните превозвачи, които 
извършват полети до или от 
територията на държавите членки на 
Европейския съюз.

(10) Следователно за целите на 
предотвратяването, разкриването, 
разследването и наказателното 
преследване на престъпления, свързани 
с тероризъм, и тежки транснационални
престъпления всички държави членки 
могат да въведат разпоредби, 
установяващи задължения за 
въздушните превозвачи, които 
извършват полети до или от
територията на държавите членки на 
Европейския съюз.

Or. en
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Изменение 77
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Следователно за целите на 
предотвратяването, разкриването, 
разследването и наказателното 
преследване на престъпления, свързани 
с тероризъм, и тежки престъпления
от основно значение е всички държави 
членки да въведат разпоредби, 
установяващи задължения за 
въздушните превозвачи, които 
извършват полети до или от 
територията на държавите членки на 
Европейския съюз.

(10) Следователно за целите на 
предотвратяването, разкриването, 
разследването и наказателното 
преследване на престъпления, свързани 
с тероризъм, от основно значение е 
всички държави членки да въведат 
разпоредби, установяващи задължения 
за въздушните превозвачи, които 
извършват полети до или от 
територията на държавите членки на 
Европейския съюз.

Or. en

Изменение 78
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Следователно за целите на 
предотвратяването, разкриването, 
разследването и наказателното 
преследване на престъпления, свързани 
с тероризъм, и тежки престъпления от 
основно значение е всички държави 
членки да въведат разпоредби, 
установяващи задължения за 
въздушните превозвачи, които 
извършват полети до или от 
територията на държавите членки на 
Европейския съюз.

(10) Следователно за целите на 
предотвратяването, разкриването, 
разследването и наказателното 
преследване на престъпления, свързани 
с тероризъм, и тежки транснационални
престъпления от основно значение е 
всички държави членки да въведат 
разпоредби, установяващи задължения 
за въздушните превозвачи, които 
извършват полети до или от 
територията на държавите членки на 
Европейския съюз.
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Or. en

Изменение 79
Manfred Weber

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Следователно за целите на 
предотвратяването, разкриването, 
разследването и наказателното 
преследване на престъпления, свързани 
с тероризъм, и тежки престъпления от 
основно значение е всички държави 
членки да въведат разпоредби, 
установяващи задължения за 
въздушните превозвачи, които 
извършват полети до или от 
територията на държавите членки на 
Европейския съюз.

(10) За целите на предотвратяването, 
разкриването, разследването и 
наказателното преследване на 
престъпления, свързани с тероризъм, и 
тежки престъпления би било полезно
всички държави членки да въведат 
разпоредби, установяващи задължения 
за въздушните превозвачи, които 
извършват полети до или от 
територията на държавите членки на 
Европейския съюз. Държавите членки 
обаче запазват свободата си да 
решат дали искат да използват 
резервационни данни на пътниците 
(PNR данни) за тези цели. 
Разпоредбите на настоящата 
директива се прилагат само за онези 
държави членки, които използват 
PNR данни.

Or. de

Изменение 80
Véronique Mathieu

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Следователно за целите на 
предотвратяването, разкриването, 
разследването и наказателното 
преследване на престъпления, свързани 

(10) Следователно за целите на 
предотвратяването, разкриването, 
разследването и наказателното 
преследване на престъпления, свързани 
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с тероризъм, и тежки престъпления от 
основно значение е всички държави 
членки да въведат разпоредби, 
установяващи задължения за 
въздушните превозвачи, които 
извършват полети до или от 
територията на държавите членки на 
Европейския съюз.

с тероризъм, и тежки престъпления от 
основно значение е всички държави 
членки да въведат разпоредби, 
установяващи задължения за 
въздушните превозвачи, които 
извършват полети в рамките на и 
извън Съюза до или от територията на
държавите членки на Европейския съюз.

Or. fr

Обосновка

Това изменение взема предвид последиците от включването на всички полети в 
рамките на Съюза в приложното поле на директивата. Формулировката „полети в 
рамките на и извън Съюза“ е за предпочитане пред „международни/вътрешни 
полети“, която произхожда от Кодекса на шенгенските граници и не е подходяща за 
директива, която ще се прилага на цялата територия на Европейския съюз.

Изменение 81
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Следователно за целите на 
предотвратяването, разкриването, 
разследването и наказателното 
преследване на престъпления, свързани 
с тероризъм, и тежки престъпления от 
основно значение е всички държави 
членки да въведат разпоредби, 
установяващи задължения за 
въздушните превозвачи, които 
извършват полети до или от 
територията на държавите членки на 
Европейския съюз.

(10) Следователно за целите на 
предотвратяването, разкриването, 
разследването и наказателното 
преследване на престъпления, свързани 
с тероризъм, и тежки транснационални
престъпления от основно значение е 
всички държави членки да въведат 
разпоредби, установяващи задължения 
за въздушните превозвачи, които 
извършват целеви полети до или от 
територията на държавите членки на 
Европейския съюз.

Or. en

Изменение 82
Alexander Alvaro
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Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Въздушните превозвачи вече 
събират и обработват PNR данни на 
своите пътници с търговска цел. 
Настоящата директива не налага на 
въздушните превозвачи никакво 
задължение да събират или запазват 
каквито и да е допълнителни данни 
на пътниците, нито задължава 
пътниците да предоставят каквито 
и да е данни в допълнение към тези, 
които те вече предоставят на 
въздушните превозвачи.

заличава се

Or. en

Изменение 83
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Въздушните превозвачи вече 
събират и обработват PNR данни на 
своите пътници с търговска цел. 
Настоящата директива не налага на
въздушните превозвачи никакво 
задължение да събират или запазват 
каквито и да е допълнителни данни на 
пътниците, нито задължава пътниците 
да предоставят каквито и да е данни в 
допълнение към тези, които те вече 
предоставят на въздушните превозвачи.

(11) Въздушните превозвачи вече 
събират и обработват PNR данни на 
своите пътници с търговска цел. 
Настоящата директива не налага на 
въздушните превозвачи никакво 
задължение да събират или запазват 
каквито и да е допълнителни данни на 
пътниците, нито задължава пътниците 
да предоставят каквито и да е данни в 
допълнение към тези, които те вече 
предоставят на въздушните превозвачи.
Ако въздушните превозвачи не 
събират рутинно данни за търговски 
цели по време на нормалния процес на 
работа, от тях не следва да се изисква 
да разработват процедури за 
събирането на тези данни.
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Or. en

Изменение 84
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Съображение 11a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Разходите за обработването и 
прехвърлянето на PNR данни следва 
да се поемат от държавите членки.

Or. en

Изменение 85
Alexander Alvaro

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Определението за престъпления, 
свързани с тероризъм, следва да бъде 
взето от членове 1—4 от Рамково 
решение 2002/475/ПВР на Съвета 
относно борбата срещу тероризма. 
Определението за тежко 
престъпление следва да бъде взето от 
член 2 от Рамково решение 
2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 
2002 г. относно европейската заповед 
за арест и процедурата за предаване 
между държавите членки. 
Държавите членки обаче могат да 
изключат от обхвата му леките 
престъпления, за които предвид 
техните съответни системи на 
наказателно правосъдие обработката 
на PNR данни съгласно настоящата 
директива не би било в съответствие 
с принципа на пропорционалност. 

заличава се
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Определението за тежко 
транснационално престъпление 
следва да бъде взето от член 2 от 
Рамково решение 2002/584/ПВР на 
Съвета и Конвенцията на ООН срещу 
транснационалната организирана 
престъпност.

Or. en

Изменение 86
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Определението за престъпления, 
свързани с тероризъм, следва да бъде 
взето от членове 1—4 от Рамково 
решение 2002/475/ПВР на Съвета 
относно борбата срещу тероризма. 
Определението за тежко престъпление 
следва да бъде взето от член 2 от 
Рамково решение 2002/584/ПВР на 
Съвета от 13 юни 2002 г. относно 
европейската заповед за арест и 
процедурата за предаване между 
държавите членки. Държавите 
членки обаче могат да изключат от 
обхвата му леките престъпления, за 
които предвид техните съответни 
системи на наказателно правосъдие 
обработката на PNR данни съгласно 
настоящата директива не би било в 
съответствие с принципа на 
пропорционалност. Определението за 
тежко транснационално 
престъпление следва да бъде взето от 
член 2 от Рамково решение 
2002/584/ПВР на Съвета и
Конвенцията на ООН срещу 
транснационалната организирана 
престъпност.

(12) Определението за престъпления, 
свързани с тероризъм, следва да бъде 
взето от членове 1—4 от Рамково 
решение 2002/475/ПВР на Съвета 
относно борбата срещу тероризма. 
Определението за тежко 
транснационално престъпление следва 
да бъде взето от член 2, параграф 2 от 
Рамково решение 2002/584/ПВР на 
Съвета, само ако е наказуемо с 
лишаване от свобода или с мярка за 
задържане за максимален срок от
поне три години съгласно 
националното право на държавата 
членка и ако е извършено в повече от 
една държава членка, и от
Конвенцията на ООН срещу 
транснационалната организирана 
престъпност.
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Or. en

Обосновка

PNR данните следва да се използват само за предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на 
тежки транснационални престъпления. PNR данните не се използват за други цели.

Изменение 87
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Определението за престъпления, 
свързани с тероризъм, следва да бъде 
взето от членове 1—4 от Рамково 
решение 2002/475/ПВР на Съвета 
относно борбата срещу тероризма. 
Определението за тежко престъпление 
следва да бъде взето от член 2 от 
Рамково решение 2002/584/ПВР на 
Съвета от 13 юни 2002 г. относно 
европейската заповед за арест и 
процедурата за предаване между 
държавите членки. Държавите членки 
обаче могат да изключат от обхвата му 
леките престъпления, за които предвид 
техните съответни системи на 
наказателно правосъдие обработката на 
PNR данни съгласно настоящата 
директива не би било в съответствие с 
принципа на пропорционалност. 
Определението за тежко 
транснационално престъпление следва 
да бъде взето от член 2 от Рамково 
решение 2002/584/ПВР на Съвета и 
Конвенцията на ООН срещу 
транснационалната организирана 
престъпност.

(12) Определението за престъпления, 
свързани с тероризъм, следва да бъде 
взето от членове 1—4 от Рамково 
решение 2002/475/ПВР на Съвета 
относно борбата срещу тероризма. 
Определението за тежко престъпление 
следва да бъде взето от член 2 от 
Рамково решение 2002/584/ПВР на 
Съвета от 13 юни 2002 г. относно 
европейската заповед за арест и 
процедурата за предаване между 
държавите членки. Държавите членки 
обаче следва да изключат от обхвата му 
леките престъпления, за които предвид 
техните съответни системи на 
наказателно правосъдие обработката на 
PNR данни съгласно настоящата 
директива не би била в съответствие с 
принципа на пропорционалност. 
Определението за тежко 
транснационално престъпление следва 
да бъде взето от член 2 от Рамково 
решение 2002/584/ПВР на Съвета и 
Конвенцията на ООН срещу 
транснационалната организирана 
престъпност.

Or. en
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Изменение 88
Axel Voss

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Определението за престъпления, 
свързани с тероризъм, следва да бъде 
взето от членове 1—4 от Рамково 
решение 2002/475/ПВР на Съвета 
относно борбата срещу тероризма. 
Определението за тежко престъпление 
следва да бъде взето от член 2 от 
Рамково решение 2002/584/ПВР на 
Съвета от 13 юни 2002 г. относно 
европейската заповед за арест и 
процедурата за предаване между 
държавите членки. Държавите членки
обаче могат да изключат от обхвата 
му леките престъпления, за които
предвид техните съответни системи 
на наказателно правосъдие
обработката на PNR данни съгласно 
настоящата директива не би било в 
съответствие с принципа на 
пропорционалност. Определението за 
тежко транснационално престъпление 
следва да бъде взето от член 2 от 
Рамково решение 2002/584/ПВР на 
Съвета и Конвенцията на ООН срещу 
транснационалната организирана 
престъпност.

(12) Определението за престъпления, 
свързани с тероризъм, следва да бъде 
взето от членове 1—4 от Рамково 
решение 2002/475/ПВР на Съвета 
относно борбата срещу тероризма. 
Определението за тежко престъпление 
следва да бъде взето от член 2 от 
Рамково решение 2002/584/ПВР на 
Съвета от 13 юни 2002 г. относно 
европейската заповед за арест и 
процедурата за предаване между 
държавите членки. Звеното за данни за 
пътниците обаче може да изключи от 
обхвата му леките престъпления, за 
които обработката на PNR данни 
съгласно настоящата директива не би 
била в съответствие с принципа на 
пропорционалност. Определението за 
тежко транснационално престъпление 
следва да бъде взето от член 2 от 
Рамково решение 2002/584/ПВР на 
Съвета и Конвенцията на ООН срещу 
транснационалната организирана 
престъпност.

Or. de

Изменение 89
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Определението за престъпления, (12) Определението за престъпления, 
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свързани с тероризъм, следва да бъде 
взето от членове 1—4 от Рамково 
решение 2002/475/ПВР на Съвета 
относно борбата срещу тероризма. 
Определението за тежко престъпление 
следва да бъде взето от член 2 от 
Рамково решение 2002/584/ПВР на 
Съвета от 13 юни 2002 г. относно 
европейската заповед за арест и 
процедурата за предаване между 
държавите членки. Държавите членки 
обаче могат да изключат от обхвата му 
леките престъпления, за които 
предвид техните съответни системи на 
наказателно правосъдие обработката на 
PNR данни съгласно настоящата 
директива не би било в съответствие с 
принципа на пропорционалност.
Определението за тежко 
транснационално престъпление 
следва да бъде взето от член 2 от 
Рамково решение 2002/584/ПВР на 
Съвета и Конвенцията на ООН срещу 
транснационалната организирана 
престъпност.

свързани с тероризъм, следва да бъде 
взето от член 1 от Рамково решение 
2002/475/ПВР на Съвета относно 
борбата срещу тероризма. 
Определението за тежко 
транснационално престъпление следва 
да бъде взето от член 2 от Рамково 
решение 2002/584/ПВР на Съвета и 
Конвенцията на ООН срещу 
транснационалната организирана 
престъпност. Държавите членки 
следва да изключат от обхвата му 
престъпленията, за които предвид 
техните съответни системи на 
наказателно правосъдие обработката на 
PNR данни съгласно настоящата 
директива не би била в съответствие с 
принципа на пропорционалност.

Or. en

Изменение 90
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Определението за престъпления, 
свързани с тероризъм, следва да бъде 
взето от членове 1—4 от Рамково 
решение 2002/475/ПВР на Съвета 
относно борбата срещу тероризма.
Определението за тежко 
престъпление следва да бъде взето от 
член 2 от Рамково решение 
2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 
2002 г. относно европейската заповед 

(12) Определението за престъпления, 
свързани с тероризъм, следва да бъде 
взето от членове 1—4 от Рамково 
решение 2002/475/ПВР на Съвета 
относно борбата срещу тероризма.



AM\898279BG.doc 33/109 PE486.017v02-00

BG

за арест и процедурата за предаване 
между държавите членки. 
Държавите членки обаче могат да 
изключат от обхвата му леките 
престъпления, за които предвид 
техните съответни системи на 
наказателно правосъдие обработката 
на PNR данни съгласно настоящата 
директива не би било в съответствие 
с принципа на пропорционалност. 
Определението за тежко 
транснационално престъпление 
следва да бъде взето от член 2 от 
Рамково решение 2002/584/ПВР на 
Съвета и Конвенцията на ООН срещу 
транснационалната организирана 
престъпност.

Or. en

Изменение 91
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Определението за престъпления, 
свързани с тероризъм, следва да бъде 
взето от членове 1—4 от Рамково 
решение 2002/475/ПВР на Съвета 
относно борбата срещу тероризма. 
Определението за тежко престъпление 
следва да бъде взето от член 2 от 
Рамково решение 2002/584/ПВР на 
Съвета от 13 юни 2002 г. относно 
европейската заповед за арест и 
процедурата за предаване между 
държавите членки. Държавите членки 
обаче могат да изключат от обхвата му 
леките престъпления, за които предвид 
техните съответни системи на 
наказателно правосъдие обработката на 
PNR данни съгласно настоящата 
директива не би било в съответствие с 

(12) Определението за престъпления, 
свързани с тероризъм, следва да бъде 
взето от членове 1—4 от Рамково 
решение 2002/475/ПВР на Съвета 
относно борбата срещу тероризма. 
Определението за тежко 
транснационално престъпление следва 
да бъде взето от член 2 от Рамково 
решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 
юни 2002 г. относно европейската 
заповед за арест и процедурите за 
предаване между държавите членки и 
Конвенцията на ООН срещу 
транснационалната организирана 
престъпност. Държавите членки обаче 
могат да изключат от обхвата му леките 
престъпления, за които предвид техните 
съответни системи на наказателно 
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принципа на пропорционалност.
Определението за тежко 
транснационално престъпление 
следва да бъде взето от член 2 от 
Рамково решение 2002/584/ПВР на 
Съвета и Конвенцията на ООН срещу 
транснационалната организирана 
престъпност.

правосъдие обработката на PNR данни 
съгласно настоящата директива не би 
била в съответствие с принципа на 
пропорционалност.

Or. en

Изменение 92
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Определението за престъпления, 
свързани с тероризъм, следва да бъде 
взето от членове 1—4 от Рамково 
решение 2002/475/ПВР на Съвета 
относно борбата срещу тероризма. 
Определението за тежко престъпление 
следва да бъде взето от член 2 от 
Рамково решение 2002/584/ПВР на 
Съвета от 13 юни 2002 г. относно 
европейската заповед за арест и 
процедурата за предаване между 
държавите членки. Държавите членки 
обаче могат да изключат от обхвата му 
леките престъпления, за които предвид 
техните съответни системи на 
наказателно правосъдие обработката на 
PNR данни съгласно настоящата 
директива не би било в съответствие с 
принципа на пропорционалност.
Определението за тежко 
транснационално престъпление 
следва да бъде взето от член 2 от 
Рамково решение 2002/584/ПВР на 
Съвета и Конвенцията на ООН срещу 
транснационалната организирана 
престъпност.

(12) Определението за престъпления, 
свързани с тероризъм, следва да бъде 
взето от член 1 от Рамково решение 
2002/475/ПВР на Съвета относно 
борбата срещу тероризма. 
Определението за тежко 
транснационално престъпление следва 
да бъде взето от член 2 от Рамково 
решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 
юни 2002 г. относно европейската 
заповед за арест и Конвенцията на 
ООН срещу транснационалната 
организирана престъпност. 
Държавите членки обаче следва да 
изключат от обхвата му леките 
престъпления, за които предвид техните 
съответни системи на наказателно 
правосъдие обработката на PNR данни 
съгласно настоящата директива не би 
била в съответствие с принципа на 
пропорционалност.
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Or. en

Изменение 93
Alexander Alvaro

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) PNR данните следва да се 
предават на специално единно звено 
(звено за данни за пътниците) в 
съответната държава членка с цел да 
се гарантира яснота и да се намалят 
разходите за въздушните превозвачи.

заличава се

Or. en

Изменение 94
Axel Voss

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) PNR данните следва да се предават 
на специално единно звено (звено за 
данни за пътниците) в съответната 
държава членка с цел да се гарантира 
яснота и да се намалят разходите за 
въздушните превозвачи.

(13) PNR данните следва да се предават 
на специална единна агенция на 
Европейския съюз (звено за данни за 
пътниците) с цел да се гарантира яснота 
и да се намалят разходите за 
въздушните превозвачи.

Or. de

Обосновка

Не е желателно да се установи децентрализирана система. Както разходите за 
създаването й, така и текущите разходи за персонал и инфраструктура, 
произтичащи от не повече от 27-те национални звена за данни за пътниците, биха 
били несъразмерно високи в сравнение с тези на една централизирана система. Ако се 
работи с децентрализирана система, отговорността за нейното създаване би 
паднала върху отделните държави членки. За много държави членки тази задача би 
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била прекалено обременяваща както организационно, така и финансово в период на 
икономически затруднения.

Изменение 95
Tanja Fajon

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) PNR данните следва да се предават 
на специално единно звено (звено за 
данни за пътниците) в съответната
държава членка с цел да се гарантира 
яснота и да се намалят разходите за 
въздушните превозвачи.

(13) PNR данните следва да се предават 
на специално единно звено (звено за 
данни за пътниците) в съответната
държава членка с цел да се гарантира 
яснота и да се намалят разходите за 
въздушните превозвачи. Когато е 
необходимо, следва да се осигурява 
финансова помощ от общия бюджет 
на Европейския съюз за държавите 
членки или за пътническите 
авиолинии с цел покриване на 
разходите за въвеждане, управление и 
поддръжка на техните системи за 
PNR и за предаване на PNR данни.

Or. en

Изменение 96
Ioan Enciu

Предложение за директива
Съображение 13a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Държавите членки следва да 
гарантират спазването на най-
високите стандарти за сигурност във 
връзка с евентуалното предаване на 
PNR данни или на резултатите от 
обработката на PNR данни, както и 
съхраняването им от звеното за 
данни за пътниците.
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Or. ro

Изменение 97
Hubert Pirker, Frank Engel

Предложение за директива
Съображение 13a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Комисията следва да гарантира, 
че всички институции и агенции на 
Съюза, като например агенциите, 
чието работно натоварване в 
държавите членки се е увеличило в 
резултат на разпоредбите на 
настоящата директива или поради 
разпоредбите за изпълнение, 
произтичащи от нея, получават 
достатъчно допълнителни финансови 
и човешки ресурси.

Or. de

Изменение 98
Alexander Alvaro

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Съдържанието на всички списъци 
с изисквани PNR данни, които трябва 
да получи звеното за данни за 
пътниците, следва да бъдат 
изготвени с оглед на законните 
изисквания на публичните органи, за 
да служат за предотвратяване, 
разкриване, разследване и наказателно 
преследване на престъпления, 
свързани с тероризъм, и на тежки 

заличава се
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престъпления, като по този начин се 
подобрява вътрешната сигурност в 
рамките на Съюза и се защитават 
основните права на гражданите, по-
специално неприкосновеността на 
личния живот и защитата на 
личните данни. Тези списъци не 
следва да съдържат лични данни, 
които биха могли да разкрият расата 
или етническия произход, 
политическите възгледи, 
религиозните или философските 
убеждения, членството в синдикални 
организации на съответното лице, 
нито данни, свързани със здравето 
или сексуалния му живот. PNR 
данните следва да съдържат данни за 
резервацията на пътника и маршрута 
на пътуването му, които позволяват 
на компетентните органи да 
откриват самолетни пътници, 
представляващи риск за вътрешната 
сигурност.

Or. en

Изменение 99
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Съдържанието на всички списъци с 
изисквани PNR данни, които трябва да 
получи звеното за данни за пътниците, 
следва да бъдат изготвени с оглед на 
законните изисквания на публичните 
органи, за да служат за 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки престъпления, като по този 
начин се подобрява вътрешната 
сигурност в рамките на Съюза и се 

(14) Съдържанието на всички списъци с 
изисквани PNR данни, които трябва да 
получи звеното за данни за пътниците, 
следва да бъде изготвено с оглед на 
законните изисквания на публичните 
органи, за да служи за предотвратяване, 
разкриване, разследване и наказателно 
преследване на престъпления, свързани 
с тероризъм, и на тежки 
транснационални престъпления, като 
по този начин се подобрява вътрешната 
сигурност в рамките на Съюза и се 
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защитават основните права на 
гражданите, по-специално 
неприкосновеността на личния живот и 
защитата на личните данни. Тези 
списъци не следва да съдържат лични 
данни, които биха могли да разкрият 
расата или етническия произход, 
политическите възгледи, 
религиозните или философските 
убеждения, членството в синдикални 
организации на съответното лице, 
нито данни, свързани със здравето 
или сексуалния му живот. PNR 
данните следва да съдържат данни за 
резервацията на пътника и маршрута 
на пътуването му, които позволяват 
на компетентните органи да 
откриват самолетни пътници, 
представляващи риск за вътрешната 
сигурност.

защитават основните права на 
гражданите, по-специално 
неприкосновеността на личния живот и 
защитата на личните данни в 
съответствие с Директивата на 
Европейския парламент и на Съвета 
от [...] относно защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни от 
компетентните органи за целите на 
предотвратяването, разследването, 
разкриването или наказателното 
преследване на престъпления или 
изпълнението на наказателни 
санкции и относно свободното 
движение на такива данни, както и 
чрез гарантиране на съответствие с 
високото ниво на защита, 
предложено в Хартата на основните 
права на Европейския съюз, Конвенция 
108 на Съвета на Европа за защита на 
лицата при автоматизираната 
обработка на лични данни и 
Европейската конвенция за защита 
на правата на човека и основните 
свободи. Тези списъци не следва да 
съдържат никакви чувствителни 
данни.

Or. en

Изменение 100
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Съдържанието на всички списъци с 
изисквани PNR данни, които трябва да 
получи звеното за данни за пътниците, 
следва да бъдат изготвени с оглед на 
законните изисквания на публичните 
органи, за да служат за 
предотвратяване, разкриване, 

(14) Съдържанието на всички списъци с 
изисквани PNR данни, които трябва да 
получи звеното за данни за пътниците, 
следва да бъде изготвено с оглед на 
законните изисквания на публичните 
органи, за да служи за предотвратяване, 
разкриване, разследване и наказателно 
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разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки престъпления, като по този 
начин се подобрява вътрешната 
сигурност в рамките на Съюза и се 
защитават основните права на 
гражданите, по-специално 
неприкосновеността на личния живот и 
защитата на личните данни. Тези 
списъци не следва да съдържат лични 
данни, които биха могли да разкрият 
расата или етническия произход, 
политическите възгледи, религиозните 
или философските убеждения, 
членството в синдикални организации 
на съответното лице, нито данни, 
свързани със здравето или сексуалния 
му живот. PNR данните следва да 
съдържат данни за резервацията на 
пътника и маршрута на пътуването 
му, които позволяват на 
компетентните органи да откриват 
самолетни пътници, представляващи 
риск за вътрешната сигурност.

преследване на престъпления, свързани 
с тероризъм, и на тежки 
транснационални престъпления, като 
по този начин се подобрява вътрешната 
сигурност в рамките на Съюза и се 
защитават основните права на 
гражданите, по-специално 
неприкосновеността на личния живот и 
защитата на личните данни. Тези 
списъци не следва да съдържат лични 
данни, и по-специално данни, които 
биха могли да разкрият пола, расата,
етническия или социалния произход, 
генетичните характеристики, езика,
политическите възгледи, религиозните 
или философските убеждения, 
членството в синдикални организации 
на съответното лице, нито данни, 
свързани със здравето или сексуалния 
му живот.

Or. en

Изменение 101
Axel Voss

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Съдържанието на всички списъци с 
изисквани PNR данни, които трябва да 
получи звеното за данни за пътниците, 
следва да бъдат изготвени с оглед на 
законните изисквания на публичните 
органи, за да служат за 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки престъпления, като по този 
начин се подобрява вътрешната 

(14) Съдържанието на всички изисквани 
PNR данни, които трябва да получи 
звеното за данни за пътниците, следва 
да бъде изготвено с оглед на законните 
изисквания на публичните органи, за да 
служи за предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки престъпления, като по този 
начин се подобрява вътрешната 
сигурност в рамките на Съюза и се 
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сигурност в рамките на Съюза и се 
защитават основните права на 
гражданите, по-специално 
неприкосновеността на личния живот и 
защитата на личните данни. Тези 
списъци не следва да съдържат лични 
данни, които биха могли да разкрият 
расата или етническия произход, 
политическите възгледи, религиозните 
или философските убеждения, 
членството в синдикални организации 
на съответното лице, нито данни, 
свързани със здравето или сексуалния 
му живот. PNR данните следва да 
съдържат данни за резервацията на 
пътника и маршрута на пътуването му, 
които позволяват на компетентните 
органи да откриват самолетни пътници, 
представляващи риск за вътрешната 
сигурност.

защитават основните права на 
гражданите, по-специално 
неприкосновеността на личния живот и 
защитата на личните данни. Тези 
набори от данни не следва да съдържат 
лични данни, които биха могли да 
разкрият расата или етническия 
произход, политическите възгледи, 
религиозните или философските 
убеждения, членството в синдикални 
организации на съответното лице, нито 
данни, свързани със здравето или 
сексуалния му живот. PNR данните 
следва да съдържат данни за 
резервацията на пътника и маршрута на 
пътуването му, които позволяват на 
компетентните органи да откриват 
самолетни пътници, представляващи 
риск за вътрешната сигурност.

Or. de

Изменение 102
Kinga Göncz

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Съдържанието на всички списъци с 
изисквани PNR данни, които трябва да 
получи звеното за данни за пътниците, 
следва да бъдат изготвени с оглед на
законните изисквания на публичните 
органи, за да служат за 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки престъпления, като по този 
начин се подобрява вътрешната 
сигурност в рамките на Съюза и се 
защитават основните права на 
гражданите, по-специално 
неприкосновеността на личния живот и 

(14) Съдържанието на всички списъци с 
изисквани PNR данни, които трябва да 
получи звеното за данни за пътниците, 
следва да бъде изготвено с оглед на 
законните изисквания на публичните 
органи, за да служи за предотвратяване, 
разкриване, разследване и наказателно 
преследване на престъпления, свързани 
с тероризъм, и на тежки престъпления, 
като по този начин се подобрява 
вътрешната сигурност в рамките на 
Съюза и се защитават основните права 
на гражданите, по-специално 
неприкосновеността на личния живот и 
защитата на личните данни. Тези 
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защитата на личните данни. Тези 
списъци не следва да съдържат лични 
данни, които биха могли да разкрият 
расата или етническия произход, 
политическите възгледи, религиозните 
или философските убеждения, 
членството в синдикални организации 
на съответното лице, нито данни, 
свързани със здравето или сексуалния 
му живот. PNR данните следва да 
съдържат данни за резервацията на 
пътника и маршрута на пътуването му,
които позволяват на компетентните 
органи да откриват самолетни пътници, 
представляващи риск за вътрешната 
сигурност.

списъци не следва да съдържат 
чувствителни лични данни, които биха 
могли да разкрият расата или 
етническия произход, политическите 
възгледи, религиозните или 
философските убеждения, членството в 
синдикални организации на съответното 
лице, нито данни, свързани със 
здравето, увреждания или сексуалната
му ориентация. PNR данните следва да 
съдържат данни за резервацията на 
пътника и маршрута на пътуването му, 
които позволяват на компетентните 
органи да откриват самолетни пътници, 
представляващи риск за вътрешната 
сигурност.

Or. en

Изменение 103
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Съдържанието на всички списъци с 
изисквани PNR данни, които трябва да 
получи звеното за данни за пътниците, 
следва да бъдат изготвени с оглед на 
законните изисквания на публичните 
органи, за да служат за 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки престъпления, като по този 
начин се подобрява вътрешната 
сигурност в рамките на Съюза и се 
защитават основните права на 
гражданите, по-специално 
неприкосновеността на личния живот и 
защитата на личните данни. Тези 
списъци не следва да съдържат лични 
данни, които биха могли да разкрият 
расата или етническия произход, 

(14) Съдържанието на PNR данните, 
които трябва да получи звеното за 
данни за пътниците и които са 
изброени в приложението към 
настоящата директива, следва да 
бъде изготвено с оглед на законните 
изисквания на публичните органи, за да 
служи за предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки транснационални
престъпления, като по този начин се 
подобрява вътрешната сигурност в 
рамките на Съюза и се защитават 
основните права на лицата, по-
специално неприкосновеността на 
личния живот и защитата на личните 
данни. Тези данни не съдържат лични 
данни, които биха могли да разкрият 
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политическите възгледи, религиозните 
или философските убеждения, 
членството в синдикални организации 
на съответното лице, нито данни, 
свързани със здравето или сексуалния 
му живот. PNR данните следва да 
съдържат данни за резервацията на 
пътника и маршрута на пътуването му, 
които позволяват на компетентните 
органи да откриват самолетни пътници, 
представляващи риск за вътрешната 
сигурност.

расата или етническия произход, 
политическите възгледи, религиозните 
или философските убеждения, 
членството в синдикални организации 
на съответното лице, нито данни, 
свързани със здравето или сексуалния 
му живот. PNR данните следва да 
съдържат данни за резервацията на 
пътника и маршрута на пътуването му, 
които позволяват на компетентните 
органи да откриват самолетни пътници, 
представляващи риск за вътрешната 
сигурност.

Or. en

Изменение 104
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Съдържанието на всички списъци с 
изисквани PNR данни, които трябва да 
получи звеното за данни за пътниците, 
следва да бъдат изготвени с оглед на 
законните изисквания на публичните 
органи, за да служат за 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки престъпления, като по 
този начин се подобрява вътрешната 
сигурност в рамките на Съюза и се 
защитават основните права на 
гражданите, по-специално 
неприкосновеността на личния живот и 
защитата на личните данни. Тези 
списъци не следва да съдържат лични 
данни, които биха могли да разкрият 
расата или етническия произход, 
политическите възгледи, религиозните 
или философските убеждения, 
членството в синдикални организации 

(14) Съдържанието на всички списъци с 
изисквани PNR данни, които трябва да 
получи звеното за данни за пътниците, 
следва да бъде изготвено с оглед на 
законните изисквания на публичните 
органи, за да служи за предотвратяване, 
разкриване, разследване и наказателно 
преследване на престъпления, свързани 
с тероризъм, като по този начин се 
подобрява вътрешната сигурност в 
рамките на Съюза и се защитават 
основните права на гражданите, по-
специално неприкосновеността на 
личния живот и защитата на личните 
данни. Тези списъци не следва да 
съдържат лични данни, които биха 
могли да разкрият расата или 
етническия произход, политическите 
възгледи, религиозните или 
философските убеждения, членството в 
синдикални организации на съответното 
лице, нито данни, свързани със здравето 
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на съответното лице, нито данни, 
свързани със здравето или сексуалния 
му живот. PNR данните следва да 
съдържат данни за резервацията на 
пътника и маршрута на пътуването му, 
които позволяват на компетентните 
органи да откриват самолетни пътници, 
представляващи риск за вътрешната 
сигурност.

или сексуалния му живот. PNR данните 
следва да съдържат данни за 
резервацията на пътника и маршрута на 
пътуването му, които позволяват на 
компетентните органи да откриват 
самолетни пътници, представляващи 
риск за вътрешната сигурност.

Or. en

Изменение 105
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Съдържанието на всички списъци с 
изисквани PNR данни, които трябва да 
получи звеното за данни за пътниците, 
следва да бъдат изготвени с оглед на 
законните изисквания на публичните 
органи, за да служат за 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки престъпления, като по този 
начин се подобрява вътрешната 
сигурност в рамките на Съюза и се 
защитават основните права на 
гражданите, по-специално 
неприкосновеността на личния живот и 
защитата на личните данни. Тези 
списъци не следва да съдържат лични 
данни, които биха могли да разкрият 
расата или етническия произход, 
политическите възгледи, религиозните 
или философските убеждения, 
членството в синдикални организации 
на съответното лице, нито данни, 
свързани със здравето или сексуалния 
му живот. PNR данните следва да 
съдържат данни за резервацията на 

(14) Съдържанието на PNR данните, 
които трябва да получи звеното за 
данни за пътниците и които са 
изброени в приложението към 
настоящата директива, следва да 
бъде изготвено с оглед на законните 
изисквания на публичните органи, за да 
служи за предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки транснационални
престъпления, като по този начин се 
подобрява вътрешната сигурност в 
рамките на Съюза и се защитават 
основните права на лицата, по-
специално неприкосновеността на 
личния живот и защитата на личните 
данни. Тези данни не следва да 
съдържат лични данни, които биха 
могли да разкрият расата или 
етническия произход, политическите 
възгледи, религиозните или 
философските убеждения, членството в 
синдикални организации на съответното 
лице, нито данни, свързани със здравето 
или сексуалния му живот. PNR данните 
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пътника и маршрута на пътуването му, 
които позволяват на компетентните 
органи да откриват самолетни пътници, 
представляващи риск за вътрешната 
сигурност.

следва да съдържат данни за 
резервацията на пътника и маршрута на 
пътуването му, които позволяват на 
компетентните органи да откриват 
самолетни пътници, представляващи 
риск за вътрешната сигурност.

Or. en

Изменение 106
Alexander Alvaro

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Понастоящем съществуват два 
възможни метода за предаване на 
данни: методът „pull“, при който 
компетентните органи на 
държавата, изискваща данните, 
могат да получат достъп („да 
влязат“) до системата за резервации 
на въздушния превозвач и да извлекат 
(pull – „дърпам“) копие на 
изискваните данни, и методът „push“ 
(„бутам“), според който въздушните 
превозвачи предават исканите PNR 
данни на органите, които ги 
изискват, като това им позволява да 
запазят контрол върху 
предоставяните данни. Смята се, че 
методът „push“ осигурява по-висока 
степен защита на данните и следва 
да бъде задължителен за всички 
въздушни превозвачи.

заличава се

Or. en

Изменение 107
Sophia in 't Veld
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Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Понастоящем съществуват два 
възможни метода за предаване на данни: 
методът „pull“, при който 
компетентните органи на държавата, 
изискваща данните, могат да получат 
достъп („да влязат“) до системата за 
резервации на въздушния превозвач и да 
извлекат (pull – „дърпам“) копие на 
изискваните данни, и методът „push“ 
(„бутам“), според който въздушните 
превозвачи предават исканите PNR 
данни на органите, които ги изискват, 
като това им позволява да запазят 
контрол върху предоставяните данни.
Смята се, че методът „push“
осигурява по-висока степен защита на 
данните и следва да бъде задължителен 
за всички въздушни превозвачи.

(15) Понастоящем съществуват два 
възможни метода за предаване на данни: 
методът „pull“, при който 
компетентните органи на държавата, 
изискваща данните, могат да получат 
достъп („да влязат“) до системата за 
резервации на въздушния превозвач и да 
извлекат (pull – „дърпам“) копие на 
изискваните данни, и методът „push“ 
(„бутам“), според който въздушните 
превозвачи предават исканите PNR
данни на органите, които ги изискват, 
като това им позволява да запазят 
контрол върху предоставяните данни.
Методът „push“ осигурява по-висока 
степен защита на данните и следва да 
бъде задължителен за всички въздушни 
превозвачи.

Or. en

Изменение 108
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Понастоящем съществуват два 
възможни метода за предаване на данни: 
методът „pull“, при който 
компетентните органи на държавата, 
изискваща данните, могат да получат 
достъп („да влязат“) до системата за 
резервации на въздушния превозвач и да 
извлекат (pull – „дърпам“) копие на 
изискваните данни, и методът „push“ 
(„бутам“), според който въздушните 
превозвачи предават исканите PNR 
данни на органите, които ги изискват, 

(15) Понастоящем съществуват два 
възможни метода за предаване на данни: 
методът „pull“, при който 
компетентните органи на държавата, 
изискваща данните, могат да получат 
достъп („да влязат“) до системата за 
резервации на въздушния превозвач и да 
извлекат (pull – „дърпам“) копие на 
изискваните данни, и методът „push“ 
(„бутам“), според който въздушните 
превозвачи предават исканите PNR 
данни на органите, които ги изискват, 
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като това им позволява да запазят 
контрол върху предоставяните данни.
Смята се, че методът „push“ осигурява 
по-висока степен защита на данните и 
следва да бъде задължителен за всички 
въздушни превозвачи.

като това им позволява да запазят 
контрол върху предоставяните данни.
Смята се, че методът „push“ осигурява 
по-висока степен защита на данните и 
следва да бъде задължителен за всички 
въздушни превозвачи. Съгласно 
настоящата директива методът 
„pull“ следва да бъде забранен.

Or. en

Изменение 109
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Понастоящем съществуват два 
възможни метода за предаване на данни: 
методът „pull“, при който 
компетентните органи на държавата, 
изискваща данните, могат да получат 
достъп („да влязат“) до системата за 
резервации на въздушния превозвач и да 
извлекат (pull – „дърпам“) копие на 
изискваните данни, и методът „push“ 
(„бутам“), според който въздушните 
превозвачи предават исканите PNR
данни на органите, които ги изискват, 
като това им позволява да запазят 
контрол върху предоставяните данни.
Смята се, че методът „push“ 
осигурява по-висока степен защита на 
данните и следва да бъде задължителен 
за всички въздушни превозвачи.

(15) Понастоящем съществуват два 
възможни метода за предаване на данни: 
методът „pull“, при който 
компетентните органи на държавата, 
изискваща данните, могат да получат 
достъп („да влязат“) до системата за 
резервации на въздушния превозвач и да 
извлекат (pull – „дърпам“) копие на 
изискваните данни, и методът „push“ 
(„бутам“), според който въздушните 
превозвачи предават PNR данните на 
органите, които ги изискват, като това 
им позволява да запазят контрол върху 
предоставяните данни. Методът „push“ 
осигурява по-висока степен на защита 
на данните и следва да стане
задължителен не по-късно от две 
години след влизане в сила на 
настоящата директива за всички 
въздушни превозвачи, които вече 
събират и обработват PNR данни за 
търговски цели и извършват 
международни полети до или от 
територията на държавите членки. 
Ако PNR данните се обработват от 
оператори на компютъризирана 
система за резервация (КСР), се 
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прилага Регламент (ЕО) № 80/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 14 януари 2009 г. относно кодекс за 
поведение при компютризирани 
системи за резервация1.
_____________
1 ОВ L 35, 4.2.2009 г., стр. 47. 

Or. en

Изменение 110
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Понастоящем съществуват два 
възможни метода за предаване на данни: 
методът „pull“, при който 
компетентните органи на държавата, 
изискваща данните, могат да получат 
достъп („да влязат“) до системата за 
резервации на въздушния превозвач и да 
извлекат (pull – „дърпам“) копие на 
изискваните данни, и методът „push“ 
(„бутам“), според който въздушните 
превозвачи предават исканите PNR 
данни на органите, които ги изискват, 
като това им позволява да запазят 
контрол върху предоставяните данни.
Смята се, че методът „push“ осигурява 
по-висока степен защита на данните и 
следва да бъде задължителен за всички 
въздушни превозвачи.

(15) Понастоящем съществуват два 
възможни метода за предаване на данни: 
методът „pull“, при който 
компетентните органи на държавата, 
изискваща данните, могат да получат 
достъп („да влязат“) до системата за 
резервации на въздушния превозвач и да 
извлекат (pull – „дърпам“) копие на 
изискваните данни, и методът „push“ 
(„бутам“), според който въздушните 
превозвачи предават исканите PNR 
данни на органите, които ги изискват, 
като това им позволява да запазят 
контрол върху предоставяните данни.
Смята се, че методът „push“ осигурява 
по-висока степен защита на данните и 
следва да бъде задължителен не по-
късно от две години след влизане в 
сила на настоящата директива за 
всички въздушни превозвачи, които 
вече събират и обработват PNR 
данни за търговски цели и извършват 
международни полети до или от 
територията на държавите членки.
Ако PNR данните се обработват от 
оператори на компютъризирана 
система за резервация (КСР), се 
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прилага Регламент (ЕО) № 80/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 14 януари 2009 г. относно кодекс за 
поведение при компютризирани 
системи за резервация1.
____________
1 ОВ L 35, 4.2.2009 г., стр. 47. 

Or. en

Изменение 111
Alexander Alvaro

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Комисията подкрепя насоките на 
Международната организация за 
гражданска авиация (ИКАО) за PNR 
данните. На тези насоки следва да се 
основава приемането на 
поддържаните формати за предаване 
на PNR данни на държавите членки 
от въздушните превозвачи. Това 
оправдава защо тези поддържани 
формати на данни, както и 
съответните протоколи, приложими 
за предаването на данни от 
въздушните превозвачи, следва да се 
приемат в съответствие с 
процедурата по консултиране, 
предвидена в Регламент (ЕС) № … на 
Европейския парламент и на Съвета 
[……………..]

заличава се

Or. en

Изменение 112
Kinga Göncz
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Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Комисията подкрепя насоките на 
Международната организация за 
гражданска авиация (ИКАО) за PNR 
данните. На тези насоки следва да се 
основава приемането на поддържаните 
формати за предаване на PNR данни на 
държавите членки от въздушните 
превозвачи. Това оправдава защо тези 
поддържани формати на данни, както и 
съответните протоколи, приложими за 
предаването на данни от въздушните 
превозвачи, следва да се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, предвидена в Регламент 
(ЕС) № … на Европейския парламент и 
на Съвета [……………..]

(16) Комисията подкрепя насоките на 
Международната организация за 
гражданска авиация (ИКАО) за PNR 
данните. На тези насоки следва да се 
основава приемането на поддържаните 
формати за предаване на PNR данни на 
държавите членки от въздушните 
превозвачи. Това оправдава защо тези 
поддържани формати на данни, както и 
съответните протоколи, приложими за 
предаването на данни от въздушните 
превозвачи, следва да се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, предвидена в Регламент 
(ЕС) № … на Европейския парламент и 
на Съвета [……………..], която 
гарантира също така и участието на 
Европейския парламент.

Or. en

Изменение 113
Alexander Alvaro

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Държавите членки следва да 
вземат всички необходими мерки, за 
да позволят на въздушните 
превозвачи да изпълнят 
задълженията си по настоящата 
директива. Държавите членки следва 
да предвидят възпиращи, ефективни и 
пропорционални санкции, 
включително финансови санкции за 
въздушните превозвачи, които не 
спазват своите задължения относно 
предаването на PNR данни. При 

заличава се
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наличие на повтарящи се сериозни 
нарушения, които биха могли да 
подкопаят основните цели на 
настоящата директива, тези 
санкции могат в изключителни 
случаи да включват мерки като 
спиране, отнемане и конфискуване на 
превозното средство или временно 
суспендиране или отнемане на 
разрешителното за дейност.

Or. en

Изменение 114
Manfred Weber

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Държавите членки следва да вземат 
всички необходими мерки, за да 
позволят на въздушните превозвачи да 
изпълнят задълженията си по 
настоящата директива. Държавите 
членки следва да предвидят възпиращи, 
ефективни и пропорционални санкции, 
включително финансови санкции за 
въздушните превозвачи, които не 
спазват своите задължения относно 
предаването на PNR данни. При 
наличие на повтарящи се сериозни 
нарушения, които биха могли да 
подкопаят основните цели на 
настоящата директива, тези санкции 
могат в изключителни случаи да 
включват мерки като спиране, отнемане 
и конфискуване на превозното средство 
или временно суспендиране или 
отнемане на разрешителното за дейност.

(17) Държавите членки, които 
използват PNR данни, следва да вземат 
всички необходими мерки, за да 
позволят на въздушните превозвачи да 
изпълнят задълженията си по 
настоящата директива. Държавите 
членки следва да предвидят възпиращи, 
ефективни и пропорционални санкции, 
включително финансови санкции за 
въздушните превозвачи, които не 
спазват своите задължения относно 
предаването на PNR данни. При 
наличие на повтарящи се сериозни 
нарушения, които биха могли да 
подкопаят основните цели на 
настоящата директива, тези санкции 
могат в изключителни случаи да 
включват мерки като спиране, отнемане 
и конфискуване на превозното средство 
или временно суспендиране или 
отнемане на разрешителното за дейност.

Or. de



PE486.017v02-00 52/109 AM\898279BG.doc

BG

Изменение 115
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Съображение 17a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) Държавите членки следва да 
вземат всички необходими мерки, за 
да позволят на звената за данни за 
пътниците да изпълнят 
задълженията си по настоящата 
директива. Държавите членки следва
да предвидят възпиращи, ефективни и 
пропорционални санкции, 
включително наказателни санкции, за 
звената за данни за пътниците, 
които не изпълняват своите 
задължения за предаването на PNR 
данни.

Or. en

Изменение 116
Alexander Alvaro

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Всяка държава членка е 
отговорна за оценката на 
потенциалните заплахи, свързани с 
престъпления, свързани с тероризъм, 
и тежки престъпления.

заличава се

Or. en

Изменение 117
Sophia in 't Veld
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Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Всяка държава членка е отговорна 
за оценката на потенциалните заплахи, 
свързани с престъпления, свързани с 
тероризъм, и тежки престъпления.

(18) Всяка държава членка е отговорна 
за оценката на потенциалните заплахи, 
свързани с престъпления, свързани с 
тероризъм, и тежки транснационални
престъпления.

Or. en

Изменение 118
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Всяка държава членка е отговорна 
за оценката на потенциалните заплахи, 
свързани с престъпления, свързани с 
тероризъм, и тежки престъпления.

(18) Всяка държава членка е отговорна 
за оценката на потенциалните заплахи, 
свързани с престъпления, свързани с 
тероризъм.

Or. en

Изменение 119
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Всяка държава членка е отговорна 
за оценката на потенциалните заплахи, 
свързани с престъпления, свързани с 
тероризъм, и тежки престъпления.

(18) Всяка държава членка е отговорна 
за оценката на потенциалните заплахи, 
свързани с престъпления, свързани с 
тероризъм, и тежки транснационални
престъпления.

Or. en
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Изменение 120
Alexander Alvaro

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Като се отчита в пълна степен 
правото на защита на личните данни 
и правото на недискриминация, не 
следва да се взима решение, което 
създава неблагоприятни правни 
последици за дадено лице или сериозно 
го засяга, въз основа единствено на 
автоматизирана обработка на PNR 
данни. Освен това подобно решение не 
следва в никакъв случай да се основава 
на расата или етническия произход 
на лицето, нито на неговите 
религиозни или философски 
убеждения, политически убеждения, 
членство в синдикати, здраве или 
сексуален живот.

заличава се

Or. en

Изменение 121
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Като се отчита в пълна степен 
правото на защита на личните данни и 
правото на недискриминация, не следва 
да се взима решение, което създава 
неблагоприятни правни последици за 
дадено лице или сериозно го засяга, въз 
основа единствено на автоматизирана 
обработка на PNR данни. Освен това 
подобно решение не следва в никакъв 

(19) Като се отчита в пълна степен 
правото на защита на личните данни и 
правото на недискриминация, не следва 
да се взима решение, което създава 
неблагоприятни правни последици за 
дадено лице или сериозно го засяга, въз 
основа единствено на автоматизирана 
обработка на PNR данни. Освен това 
подобно решение не следва в никакъв 
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случай да се основава на расата или
етническия произход на лицето, нито на 
неговите религиозни или философски 
убеждения, политически убеждения, 
членство в синдикати, здраве или 
сексуален живот.

случай да се основава на пола, расата,
цвета, етническия или социалния
произход на лицето, нито на неговите 
генетични характеристики, език,
религиозни или философски убеждения, 
политически възгледи, членство в 
синдикати, принадлежност към 
национално малцинство, здраве или 
сексуална ориентация, както е 
посочено в член 21 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз.

Or. en

Изменение 122
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Като се отчита в пълна степен 
правото на защита на личните данни и 
правото на недискриминация, не следва 
да се взима решение, което създава 
неблагоприятни правни последици за 
дадено лице или сериозно го засяга, въз 
основа единствено на автоматизирана 
обработка на PNR данни. Освен това 
подобно решение не следва в никакъв 
случай да се основава на расата или
етническия произход на лицето, нито на 
неговите религиозни или философски 
убеждения, политически убеждения, 
членство в синдикати, здраве или 
сексуален живот.

(19) Като се отчита в пълна степен 
правото на защита на личните данни и 
правото на недискриминация, не следва 
да се взима решение, което създава 
неблагоприятни правни последици за 
дадено лице или сериозно го засяга, въз 
основа на автоматизирана обработка на 
PNR данни, обработване на данните 
въз основа на предварително 
определени критерии или всяка друга 
форма на профилиране. Освен това 
подобно решение не следва в никакъв 
случай да се основава на пола, расата,
етническия или социалния произход на 
лицето, нито на неговите генетични 
характеристики, език, религиозни или 
философски убеждения, политически 
убеждения, членство в синдикати, 
здраве или сексуален живот.

Or. en
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Изменение 123
Alexander Alvaro

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Държавите членки следва да 
споделят с други държави членки 
получаваните от тях PNR данни, 
когато такова предаване е 
необходимо за предотвратяване, 
разкриване, разследване и наказателно 
преследване на престъпления, 
свързани с тероризъм, и на тежки 
престъпления. Разпоредбите на 
настоящата директива следва да не 
засягат други инструменти на Съюза 
за обмен на информация между 
полицейските и съдебните органи, 
включително Решение 2009/371/ПВР 
на Съвета от 6 април 2009 г. за 
създаване на Европейска полицейска 
служба (Европол) и Рамково Решение 
2006/960/ПВР на Съвета от 18 
септември 2006 г. за опростяване 
обмена на информация и сведения 
между правоприлагащите органи на 
държавите членки на Европейския 
съюз. Този обмен на PNR данни между 
правоприлагащите и съдебните 
органи следва да се ръководи от 
правилата относно полицейското и 
съдебното сътрудничество.

заличава се

Or. en

Изменение 124
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Съображение 20
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Държавите членки следва да 
споделят с други държави членки 
получаваните от тях PNR данни, когато 
такова предаване е необходимо за 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки престъпления. Разпоредбите 
на настоящата директива следва да не 
засягат други инструменти на Съюза за 
обмен на информация между 
полицейските и съдебните органи, 
включително Решение 2009/371/ПВР на 
Съвета от 6 април 2009 г. за създаване 
на Европейска полицейска служба 
(Европол) и Рамково Решение 
2006/960/ПВР на Съвета от 18 
септември 2006 г. за опростяване 
обмена на информация и сведения 
между правоприлагащите органи на 
държавите членки на Европейския съюз. 
Този обмен на PNR данни между 
правоприлагащите и съдебните органи 
следва да се ръководи от правилата 
относно полицейското и съдебното 
сътрудничество.

(20) Държавите членки следва да 
споделят с други държави членки 
получаваните от тях PNR данни, когато 
такова предаване е необходимо за 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки транснационални
престъпления. Разпоредбите на 
настоящата директива следва да не 
засягат други инструменти на Съюза за 
обмен на информация между 
полицейските и съдебните органи, 
включително Решение 2009/371/ПВР на 
Съвета от 6 април 2009 г. за създаване 
на Европейска полицейска служба 
(Европол) и Рамково Решение 
2006/960/ПВР на Съвета от 18 
септември 2006 г. за опростяване 
обмена на информация и сведения 
между правоприлагащите органи на 
държавите членки на Европейския съюз. 
Този обмен на PNR данни между 
правоприлагащите и съдебните органи 
следва да се ръководи от правилата 
относно полицейското и съдебното 
сътрудничество на Директива на 
Европейския парламент и на Съвета 
от [...] относно защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни от 
компетентните органи за целите на 
предотвратяването, разследването, 
разкриването или наказателното 
преследване на престъпления или 
изпълнението на наказателни 
санкции и относно свободното 
движение на такива данни, както и 
чрез гарантиране на съответствие с 
високото ниво на защита, 
предложено в Хартата на основните 
права на Европейския съюз, Конвенция 
108 на Съвета на Европа за защита на 
лицата при автоматизираната 
обработка на лични данни и 
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Европейската конвенция за защита 
на правата на човека и основните 
свободи.

Or. en

Изменение 125
Axel Voss

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Държавите членки следва да 
споделят с други държави членки 
получаваните от тях PNR данни, когато 
такова предаване е необходимо за 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки престъпления. Разпоредбите 
на настоящата директива следва да не 
засягат други инструменти на Съюза за 
обмен на информация между 
полицейските и съдебните органи, 
включително Решение 2009/371/ПВР на 
Съвета от 6 април 2009 г. за създаване 
на Европейска полицейска служба 
(Европол) и Рамково Решение 
2006/960/ПВР на Съвета от 18 
септември 2006 г. за опростяване 
обмена на информация и сведения 
между правоприлагащите органи на 
държавите членки на Европейския съюз. 
Този обмен на PNR данни между 
правоприлагащите и съдебните органи 
следва да се ръководи от правилата 
относно полицейското и съдебното 
сътрудничество.

(20) Звеното за данни за пътниците
следва да споделя с държавите членки 
получаваните от него PNR данни, когато 
такова предаване е необходимо за 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки престъпления. Държавите 
членки следва да бъдат оправомощени 
да обменят PNR данни помежду си 
при спазване на същите 
предварителни условия. Разпоредбите 
на настоящата директива следва да не 
засягат други инструменти на Съюза за 
обмен на информация между 
полицейските и съдебните органи, 
включително Решение 2009/371/ПВР на 
Съвета от 6 април 2009 г. за създаване 
на Европейска полицейска служба 
(Европол) и Рамково Решение 
2006/960/ПВР на Съвета от 18 
септември 2006 г. за опростяване 
обмена на информация и сведения 
между правоприлагащите органи на 
държавите членки на Европейския съюз. 
Този обмен на PNR данни между 
правоприлагащите и съдебните органи 
следва да се ръководи от правилата 
относно полицейското и съдебното 
сътрудничество.

Or. de
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Изменение 126
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Държавите членки следва да 
споделят с други държави членки 
получаваните от тях PNR данни, когато 
такова предаване е необходимо за 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки престъпления.
Разпоредбите на настоящата директива 
следва да не засягат други 
инструменти на Съюза за обмен на 
информация между полицейските и 
съдебните органи, включително 
Решение 2009/371/ПВР на Съвета от 
6 април 2009 г. за създаване на 
Европейска полицейска служба 
(Европол) и Рамково Решение 
2006/960/ПВР на Съвета от 18 
септември 2006 г. за опростяване 
обмена на информация и сведения 
между правоприлагащите органи на 
държавите членки на Европейския 
съюз. Този обмен на PNR данни между 
правоприлагащите и съдебните органи 
следва да се ръководи от правилата 
относно полицейското и съдебното 
сътрудничество.

(20) Държавите членки следва да 
споделят с други държави членки 
получаваните от тях PNR данни, когато 
такова предаване е необходимо за 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки транснационални
престъпления съгласно определеното в 
настоящата директива. Този обмен на 
PNR данни между правоприлагащите и 
съдебните органи следва да се ръководи 
от правилата относно полицейското и 
съдебното сътрудничество.

Or. en

Изменение 127
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Предложение за директива
Съображение 20
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Държавите членки следва да 
споделят с други държави членки 
получаваните от тях PNR данни, когато 
такова предаване е необходимо за 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки престъпления. 
Разпоредбите на настоящата директива 
следва да не засягат други инструменти 
на Съюза за обмен на информация 
между полицейските и съдебните 
органи, включително Решение 
2009/371/ПВР на Съвета от 6 април 2009 
г. за създаване на Европейска 
полицейска служба (Европол) и Рамково 
Решение 2006/960/ПВР на Съвета от 18 
септември 2006 г. за опростяване 
обмена на информация и сведения 
между правоприлагащите органи на 
държавите членки на Европейския съюз. 
Този обмен на PNR данни между 
правоприлагащите и съдебните органи 
следва да се ръководи от правилата 
относно полицейското и съдебното 
сътрудничество.

(20) Държавите членки следва да 
споделят с други държави членки 
получаваните от тях PNR данни, когато 
такова предаване е необходимо за 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм. 
Разпоредбите на настоящата директива 
следва да не засягат други инструменти 
на Съюза за обмен на информация 
между полицейските и съдебните 
органи, включително Решение 
2009/371/ПВР на Съвета от 6 април 2009 
г. за създаване на Европейска 
полицейска служба (Европол) и Рамково 
Решение 2006/960/ПВР на Съвета от 18 
септември 2006 г. за опростяване 
обмена на информация и сведения 
между правоприлагащите органи на 
държавите членки на Европейския съюз. 
Този обмен на PNR данни между 
правоприлагащите и съдебните органи 
следва да се ръководи от правилата 
относно полицейското и съдебното 
сътрудничество.

Or. en

Изменение 128
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Държавите членки следва да 
споделят с други държави членки 
получаваните от тях PNR данни, когато 
такова предаване е необходимо за 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 

(20) Държавите членки следва да 
споделят с други държави членки 
получаваните от тях PNR данни, когато 
такова предаване е необходимо за 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
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на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки престъпления. Разпоредбите 
на настоящата директива следва да не 
засягат други инструменти на Съюза за 
обмен на информация между 
полицейските и съдебните органи, 
включително Решение 2009/371/ПВР на 
Съвета от 6 април 2009 г. за създаване 
на Европейска полицейска служба 
(Европол) и Рамково Решение 
2006/960/ПВР на Съвета от 18 
септември 2006 г. за опростяване 
обмена на информация и сведения 
между правоприлагащите органи на 
държавите членки на Европейския съюз. 
Този обмен на PNR данни между 
правоприлагащите и съдебните органи 
следва да се ръководи от правилата 
относно полицейското и съдебното 
сътрудничество.

на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки транснационални
престъпления. Разпоредбите на 
настоящата директива следва да не 
засягат други инструменти на Съюза за 
обмен на информация между 
полицейските и съдебните органи, 
включително Решение 2009/371/ПВР на 
Съвета от 6 април 2009 г. за създаване 
на Европейска полицейска служба 
(Европол) и Рамково Решение 
2006/960/ПВР на Съвета от 18 
септември 2006 г. за опростяване 
обмена на информация и сведения 
между правоприлагащите органи на 
държавите членки на Европейския съюз.
Този обмен на PNR данни между 
правоприлагащите и съдебните органи 
следва да се ръководи от правилата 
относно полицейското и съдебното 
сътрудничество.

Or. en

Изменение 129
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Държавите членки следва да 
споделят с други държави членки 
получаваните от тях PNR данни, когато 
такова предаване е необходимо за 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки престъпления. Разпоредбите 
на настоящата директива следва да не 
засягат други инструменти на Съюза за 
обмен на информация между 
полицейските и съдебните органи, 
включително Решение 2009/371/ПВР на 
Съвета от 6 април 2009 г. за създаване 

(20) Държавите членки следва да 
споделят с други държави членки 
получаваните от тях PNR данни, когато 
такова предаване е необходимо за 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки транснационални
престъпления. Разпоредбите на 
настоящата директива следва да не 
засягат други инструменти на Съюза за 
обмен на информация между 
полицейските и съдебните органи, 
включително Решение 2009/371/ПВР на 
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на Европейска полицейска служба 
(Европол) и Рамково Решение 
2006/960/ПВР на Съвета от 18 
септември 2006 г. за опростяване 
обмена на информация и сведения 
между правоприлагащите органи на 
държавите членки на Европейския съюз. 
Този обмен на PNR данни между 
правоприлагащите и съдебните органи 
следва да се ръководи от правилата 
относно полицейското и съдебното 
сътрудничество.

Съвета от 6 април 2009 г. за създаване 
на Европейска полицейска служба 
(Европол) и Рамково Решение 
2006/960/ПВР на Съвета от 18 
септември 2006 г. за опростяване 
обмена на информация и сведения 
между правоприлагащите органи на 
държавите членки на Европейския съюз. 
Този обмен на PNR данни между 
правоприлагащите и съдебните органи 
следва да се ръководи от правилата 
относно полицейското и съдебното 
сътрудничество.

Or. en

Изменение 130
Alexander Alvaro

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Периодът, през който се запазват 
PNR данните, следва да бъде 
пропорционален на целите на 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно 
преследване на престъпления, 
свързани с тероризъм, и на тежки 
престъпления. Поради естеството на 
данните и тяхното използване е 
необходимо PNR данните да се 
съхраняват за период от време, който 
е достатъчно дълъг за извършване на 
анализ и използване при разследвания. 
За да се избегне нецелесъобразно 
използване, е необходимо след 
определен първоначален период от 
време на данните да се осигури 
анонимност и достъпът до тях да е 
възможен само при много строги и 
ограничени условия.

заличава се

Or. en
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Изменение 131
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Периодът, през който се запазват 
PNR данните, следва да бъде 
пропорционален на целите на 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки престъпления. Поради 
естеството на данните и тяхното 
използване е необходимо PNR данните 
да се съхраняват за период от време, 
който е достатъчно дълъг за 
извършване на анализ и използване 
при разследвания. За да се избегне 
нецелесъобразно използване, е 
необходимо след определен 
първоначален период от време на
данните да се осигури анонимност и 
достъпът до тях да е възможен само при 
много строги и ограничени условия.

(21) Периодът, през който се запазват 
PNR данните, следва да бъде необходим 
и пропорционален на целите на 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки транснационални
престъпления. За да се избегне 
нецелесъобразно използване, е 
необходимо след определен 
първоначален период от време данните 
да се деперсонализират и достъпът до 
тях да е възможен само при много 
строги и ограничени условия.

Or. en

Изменение 132
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Периодът, през който се запазват 
PNR данните, следва да бъде 
пропорционален на целите на 
предотвратяване, разкриване,
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 

(21) Периодът, през който се запазват 
PNR данните, следва да бъде 
пропорционален на целите на 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
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и на тежки престъпления. Поради 
естеството на данните и тяхното 
използване е необходимо PNR данните 
да се съхраняват за период от време, 
който е достатъчно дълъг за извършване 
на анализ и използване при 
разследвания. За да се избегне 
нецелесъобразно използване, е 
необходимо след определен 
първоначален период от време на 
данните да се осигури анонимност и 
достъпът до тях да е възможен само 
при много строги и ограничени 
условия.

и на тежки престъпления. Поради 
естеството на данните и тяхното 
използване е необходимо PNR данните 
да се съхраняват за период от време, 
който е достатъчно дълъг за извършване 
на анализ и използване при 
разследвания.

Or. en

Изменение 133
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Периодът, през който се запазват 
PNR данните, следва да бъде 
пропорционален на целите на 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки престъпления. Поради 
естеството на данните и тяхното 
използване е необходимо PNR данните 
да се съхраняват за период от време, 
който е достатъчно дълъг за 
извършване на анализ и използване 
при разследвания. За да се избегне 
нецелесъобразно използване, е 
необходимо след определен 
първоначален период от време на 
данните да се осигури анонимност и 
достъпът до тях да е възможен само при 
много строги и ограничени условия.

(21) Периодът, през който се запазват 
PNR данните, следва да бъде 
пропорционален на целите на 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки транснационални
престъпления. За да се избегне 
нецелесъобразно използване, е 
необходимо след определен 
първоначален период от време на 
данните да се осигури постоянна
анонимност и достъпът до тях да е 
възможен само при много строги и 
ограничени условия.

Or. en
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Изменение 134
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Периодът, през който се запазват 
PNR данните, следва да бъде 
пропорционален на целите на 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки престъпления. Поради 
естеството на данните и тяхното 
използване е необходимо PNR данните 
да се съхраняват за период от време, 
който е достатъчно дълъг за извършване 
на анализ и използване при 
разследвания. За да се избегне 
нецелесъобразно използване, е 
необходимо след определен 
първоначален период от време на 
данните да се осигури анонимност и 
достъпът до тях да е възможен само 
при много строги и ограничени 
условия.

(21) Периодът, през който се запазват 
PNR данните, следва да бъде 
пропорционален на целите на 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки транснационални
престъпления. Поради естеството на 
данните и тяхното използване е 
необходимо PNR данните да се 
съхраняват за период от време, който е 
достатъчно дълъг за извършване на 
анализ и използване при разследвания. 
За да се избегне нецелесъобразно 
използване, е необходимо след 
определен първоначален период от 
време на данните да се осигури пълна
анонимност.

Or. en

Изменение 135
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Периодът, през който се запазват 
PNR данните, следва да бъде 
пропорционален на целите на 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 

(21) Периодът, през който се запазват 
PNR данните, следва да бъде 
пропорционален на целите на 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
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на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки престъпления. Поради 
естеството на данните и тяхното 
използване е необходимо PNR данните 
да се съхраняват за период от време, 
който е достатъчно дълъг за извършване 
на анализ и използване при 
разследвания. За да се избегне 
нецелесъобразно използване, е 
необходимо след определен 
първоначален период от време на 
данните да се осигури анонимност и 
достъпът до тях да е възможен само при 
много строги и ограничени условия.

на престъпления, свързани с тероризъм. 
Поради естеството на данните и тяхното 
използване е необходимо PNR данните 
да се съхраняват за период от време, 
който е достатъчно дълъг за извършване 
на анализ и използване при 
разследвания. За да се избегне 
нецелесъобразно използване, е 
необходимо след определен 
първоначален период от време на 
данните да се осигури анонимност и 
достъпът до тях да е възможен само при 
много строги и ограничени условия.

Or. en

Изменение 136
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Периодът, през който се запазват 
PNR данните, следва да бъде 
пропорционален на целите на 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки престъпления. Поради 
естеството на данните и тяхното 
използване е необходимо PNR данните 
да се съхраняват за период от време, 
който е достатъчно дълъг за извършване 
на анализ и използване при 
разследвания. За да се избегне 
нецелесъобразно използване, е 
необходимо след определен 
първоначален период от време на 
данните да се осигури анонимност и 
достъпът до тях да е възможен само 
при много строги и ограничени 
условия.

(21) Периодът, през който се запазват 
PNR данните, следва да бъде 
пропорционален на целите на 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки транснационални
престъпления. Поради естеството на 
данните и тяхното използване е 
необходимо PNR данните да се 
съхраняват за период от време, който е 
достатъчно дълъг за извършване на 
анализ и използване при разследвания.



AM\898279BG.doc 67/109 PE486.017v02-00

BG

Or. en

Изменение 137
Alexander Alvaro

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) При предаване на специфични 
PNR данни на компетентен орган и 
използването им в рамките на 
конкретно разследване или 
наказателно преследване на 
престъпление, запазването на 
данните от страна на компетентния 
орган следва да бъде уредено в 
националното законодателство на 
държавата членка, независимо от 
периодите на запазване, определени в 
настоящата директива.

заличава се

Or. en

Изменение 138
Alexander Alvaro

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Обработката на PNR данни във 
всяка държава членка от страна на 
звеното за данни за пътниците и от 
страна на компетентните органи 
следва да бъде предмет на стандарт 
за защита на личните данни съгласно 
националното законодателство, 
който е в съответствие с Рамково 
решение 2008/977/ПВР на Съвета от 
27 ноември 2008 г. относно защитата 
на личните данни, обработвани в 

заличава се
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рамките на полицейското и 
съдебното сътрудничество по 
наказателноправни въпроси („Рамково 
решение 2008/977/ПВР“).

Or. en

Изменение 139
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Обработката на PNR данни във 
всяка държава членка от страна на 
звеното за данни за пътниците и от 
страна на компетентните органи следва 
да бъде предмет на стандарт за защита 
на личните данни съгласно 
националното законодателство, който е 
в съответствие с Рамково решение 
2008/977/ПВР на Съвета от 27 ноември 
2008 г. относно защитата на личните 
данни, обработвани в рамките на 
полицейското и съдебното 
сътрудничество по 
наказателноправни въпроси („Рамково 
решение 2008/977/ПВР“).

(23) Обработката на PNR данни във 
всяка държава членка от страна на 
звеното за данни за пътниците и от 
страна на компетентните органи следва 
да бъде предмет на стандарт за защита 
на личните данни съгласно 
националното законодателство, който е 
в съответствие с директивата на 
Европейския парламент и на Съвета от
[...] относно защитата на физическите 
лица във връзка с обработването на 
лични данни от компетентните 
органи за целите на 
предотвратяването, разследването, 
разкриването или наказателното 
преследване на престъпления или 
изпълнението на наказателни 
санкции и относно свободното 
движение на такива данни, както и 
чрез гарантиране на съответствие с 
високото ниво на защита, 
предложено в Хартата на основните 
права на Европейския съюз, Конвенция 
108 на Съвета на Европа за защита на 
лицата при автоматизираната 
обработка на лични данни и 
Европейската конвенция за защита 
на правата на човека и основните 
свободи.

Or. en
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Обосновка

Директивата за защита на физическите лица във връзка с обработването на лични 
данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, 
разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на 
наказателни санкции и относно свободното движение на такива данни следва да бъде 
приета преди директивата на ЕС относно PNR данните.

Изменение 140
Axel Voss

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Обработката на PNR данни във 
всяка държава членка от страна на 
звеното за данни за пътниците и от 
страна на компетентните органи следва 
да бъде предмет на стандарт за защита 
на личните данни съгласно 
националното законодателство, който е 
в съответствие с Рамково решение 
2008/977/ПВР на Съвета от 27 ноември 
2008 г. относно защитата на личните 
данни, обработвани в рамките на 
полицейското и съдебното 
сътрудничество по наказателноправни 
въпроси („Рамково решение 
2008/977/ПВР“).

(23) Обработката на PNR данни във 
всяка държава членка от страна на 
компетентните органи следва да бъде 
предмет на стандарт за защита на 
личните данни съгласно националното 
законодателство, който е в съответствие 
с Рамково решение 2008/977/ПВР на 
Съвета от 27 ноември 2008 г. относно 
защитата на личните данни, 
обработвани в рамките на полицейското 
и съдебното сътрудничество по 
наказателноправни въпроси („Рамково 
решение 2008/977/ПВР“).

Or. de

Изменение 141
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Обработката на PNR данни във 
всяка държава членка от страна на 

(23) Обработката на PNR данни във 
всяка държава членка от страна на 
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звеното за данни за пътниците и от 
страна на компетентните органи следва 
да бъде предмет на стандарт за защита 
на личните данни съгласно 
националното законодателство, който е 
в съответствие с Рамково решение 
2008/977/ПВР на Съвета от 27 ноември 
2008 г. относно защитата на личните 
данни, обработвани в рамките на 
полицейското и съдебното 
сътрудничество по наказателноправни 
въпроси („Рамково решение 
2008/977/ПВР“).

звеното за данни за пътниците и от 
страна на компетентните органи следва 
да бъде предмет на стандарт за защита 
на личните данни съгласно 
националното законодателство, който е 
в съответствие с Рамково решение 
2008/977/ПВР на Съвета от 27 ноември 
2008 г. относно защитата на личните 
данни, обработвани в рамките на 
полицейското и съдебното 
сътрудничество по наказателноправни 
въпроси („Рамково решение 
2008/977/ПВР“), и Директива 95/46/ЕО 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 24 октомври 1995 г. за 
защита на физическите лица при 
обработването на лични данни и за 
свободното движение на тези данни1.

_____________
1 ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

Or. en

Изменение 142
Véronique Mathieu

Предложение за директива
Съображение 23a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23а) Въздушните превозвачи, които 
събират данни за контакт на 
пътниците, които са резервирали 
билети чрез туристически агент, не 
следва да могат да използват тези 
данни за търговски цели.

Or. fr

Обосновка

Въздушният превозвач не може да използва данни на пътниците за търговски цели, 
когато пътниците съзнателно са ги предоставили само на туристическия агент.
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Изменение 143
Alexander Alvaro

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Като се има предвид правото на 
защита на личните данни, правата 
на субектите на данните във връзка с 
обработването на техните PNR 
данни, като например правото на 
достъп, коригиране, заличаване или 
блокиране, както и правото на 
обезщетение и съдебна защита, 
следва да бъдат в съответствие с 
Рамково решение 2008/977/ПВР.

заличава се

Or. en

Изменение 144
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Като се има предвид правото на 
защита на личните данни, правата на 
субектите на данните във връзка с 
обработването на техните PNR данни, 
като например правото на достъп, 
коригиране, заличаване или блокиране, 
както и правото на обезщетение и 
съдебна защита, следва да бъдат в 
съответствие с Рамково решение 
2008/977/ПВР.

(24) Като се има предвид правото на 
защита на личните данни, правата на 
субектите на данните във връзка с 
обработването на техните PNR данни, 
като например правото на достъп, 
коригиране, заличаване или блокиране, 
както и правото на обезщетение и 
съдебна защита, следва да бъдат в 
съответствие с Директива [...] на 
Европейския парламент и на Съвета
относно защитата на физическите 
лица във връзка с обработването на 
лични данни от компетентните 
органи за целите на 
предотвратяването, разследването, 
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разкриването или наказателното 
преследване на престъпления или 
изпълнението на наказателни 
санкции и относно свободното 
движение на такива данни, както и с 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз, Конвенция 108 на 
Съвета на Европа за защита на 
лицата при автоматизираната 
обработка на лични данни и 
Европейската конвенция за защита 
на правата на човека и основните 
свободи.

Or. en

Обосновка

Директивата за защита на физическите лица във връзка с обработването на лични 
данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, 
разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на 
наказателни санкции и относно свободното движение на такива данни следва да бъде 
приета преди директивата на ЕС относно PNR данните.

Изменение 145
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Като се има предвид правото на 
защита на личните данни, правата на 
субектите на данните във връзка с 
обработването на техните PNR данни, 
като например правото на достъп, 
коригиране, заличаване или блокиране, 
както и правото на обезщетение и 
съдебна защита, следва да бъдат в 
съответствие с Рамково решение 
2008/977/ПВР.

(24) Като се има предвид правото на 
защита на личните данни, правата на 
субектите на данните във връзка с 
обработването на техните PNR данни, 
като например правото на достъп, 
коригиране, заличаване или блокиране, 
както и правото на обезщетение и 
съдебна защита, следва да бъдат в 
съответствие с Рамково решение 
2008/977/ПВР и Директива 95/46/ЕО.

Or. en
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Изменение 146
Alexander Alvaro

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Като се има предвид правото на 
пътниците да бъдат информирани за 
обработването на личните им данни, 
държавите членки следва да 
гарантират, че пътниците 
получават точна информация 
относно събирането на PNR данни и 
предаването им на звеното за данни 
за пътниците.

заличава се

Or. en

Изменение 147
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Като се има предвид правото на 
пътниците да бъдат информирани за 
обработването на личните им данни, 
държавите членки следва да гарантират, 
че пътниците получават точна 
информация относно събирането на 
PNR данни и предаването им на звеното 
за данни за пътниците.

(25) Като се има предвид правото на 
пътниците да бъдат информирани за 
обработването на личните им данни, 
държавите членки следва да гарантират, 
че пътниците получават своевременно и 
по прозрачен начин точна и пълна
информация относно събирането на 
PNR данни и предаването им на звеното 
за данни за пътниците.

Or. en

Изменение 148
Martin Ehrenhauser
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Предложение за директива
Съображение 25a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25a) Държавите членки следва да 
гарантират, че разходите, които 
възникват вследствие на мерките за 
използване на PNR данни, не се 
прехвърлят върху пътниците.

Or. en

Изменение 149
Alexander Alvaro

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Предаването на PNR данни от 
държавите членки на трети държави 
следва да е разрешено единствено въз 
основа на оценка на всеки отделен 
случай и в съответствие с Рамково 
решение 2008/977/ПВР. За да се 
гарантира защитата на личните 
данни, това предаване следва да 
подлежи на допълнителни 
изисквания, свързани с целта на 
предаването, качеството, в което 
действа получаващият орган, и 
предпазните мерки, приложими за 
предаването на лични данни на 
третата държава.

заличава се

Or. en

Изменение 150
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Съображение 26
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Предаването на PNR данни от 
държавите членки на трети държави 
следва да е разрешено единствено въз 
основа на оценка на всеки отделен 
случай и в съответствие с Рамково 
решение 2008/977/ПВР. За да се 
гарантира защитата на личните данни, 
това предаване следва да подлежи на 
допълнителни изисквания, свързани с 
целта на предаването, качеството, в 
което действа получаващият орган, и 
предпазните мерки, приложими за 
предаването на лични данни на третата 
държава.

(26) Предаването на PNR данни от 
държавите членки на трети държави 
следва да е разрешено единствено въз 
основа на оценка на всеки отделен 
случай относно това дали 
предаването е необходимо и
пропорционално на
предотвратяването, разследването, 
разкриването и наказателното 
преследване на престъпления, 
свързани с тероризъм, и тежки 
транснационални престъпления в 
съответствие с директивата на 
Европейския парламент и на Съвета 
от xx/xx/201x за защита на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни от 
компетентните органи за целите на 
предотвратяването, разследването, 
разкриването или наказателното 
преследване на престъпления или 
изпълнението на наказателни 
санкции и относно свободното 
движение на такива данни, както и 
дали подлежи на предварително 
съдебно разрешение. За да се гарантира 
защитата на личните данни, това 
предаване следва да подлежи на 
допълнителни изисквания, свързани с 
целта на предаването, качеството, в 
което действа получаващият орган, и 
предпазните мерки, приложими за 
предаването на лични данни на третата 
държава, като се гарантира 
съответствие с Хартата на 
основните права на Европейския съюз, 
Конвенция 108 на Съвета на Европа за 
защита на лицата при 
автоматизираната обработка на 
лични данни и Европейската 
конвенция за защита на правата на 
човека и основните свободи.

Or. en
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Изменение 151
Axel Voss

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Предаването на PNR данни от 
държавите членки на трети държави 
следва да е разрешено единствено въз 
основа на оценка на всеки отделен 
случай и в съответствие с Рамково 
решение 2008/977/ПВР. За да се 
гарантира защитата на личните данни, 
това предаване следва да подлежи на 
допълнителни изисквания, свързани с 
целта на предаването, качеството, в 
което действа получаващият орган, и 
предпазните мерки, приложими за 
предаването на лични данни на третата 
държава.

(26) Предаването на PNR данни от 
звеното за данни за пътниците на 
трети държави следва да е разрешено 
единствено въз основа на оценка на 
всеки отделен случай и в съответствие с 
Рамково решение 2008/977/ПВР. За да 
се гарантира защитата на личните 
данни, това предаване следва да 
подлежи на допълнителни изисквания, 
свързани с целта на предаването, 
качеството, в което действа 
получаващият орган, и предпазните 
мерки, приложими за предаването на 
лични данни на третата държава.

Or. de

Изменение 152
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Предаването на PNR данни от 
държавите членки на трети държави 
следва да е разрешено единствено въз 
основа на оценка на всеки отделен 
случай и в съответствие с Рамково 
решение 2008/977/ПВР. За да се 
гарантира защитата на личните 
данни, това предаване следва да 
подлежи на допълнителни 
изисквания, свързани с целта на 
предаването, качеството, в което 

(26) Предаването на PNR данни от 
държавите членки на трети държави 
следва да е разрешено единствено въз 
основа на оценка на всеки отделен 
случай и в съответствие с Рамково 
решение 2008/977/ПВР и със 
законодателството на Съюза за
защита на данните.
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действа получаващият орган, и
предпазните мерки, приложими за
предаването на лични данни на 
третата държава.

Or. en

Изменение 153
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Съображение 26a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26а) Предаването на PNR данните 
следва да бъде ограничено до 
случаите, в които това е необходимо 
за предотвратяването и 
разкриването на конкретно 
престъпление, свързано с тероризъм, 
a в случай че участват трети 
държави — само в съответствие със 
законодателството на Съюза за 
защита на данните.

Or. en

Изменение 154
Alexander Alvaro

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Националният надзорен орган, 
създаден в изпълнение на Рамково 
решение 2008/977/ПВР, следва да носи 
отговорност за предоставяне на 
указания и наблюдение как се 
прилагат и изпълняват разпоредбите 
на настоящата директива.

заличава се
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Or. en

Изменение 155
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Националният надзорен орган, 
създаден в изпълнение на Рамково 
решение 2008/977/ПВР, следва да носи 
отговорност за предоставяне на 
указания и наблюдение как се прилагат 
и изпълняват разпоредбите на 
настоящата директива.

(27) Националният надзорен орган, 
който ще бъде създаден в изпълнение 
на Директива [...] на Европейския 
парламент и на Съвета за защита на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни от 
компетентните органи за целите на 
предотвратяването, разследването, 
разкриването или наказателното 
преследване на престъпления или 
изпълнението на наказателни 
санкции и относно свободното 
движение на такива данни, следва да 
носи отговорност за предоставяне на 
указания и наблюдение как се прилагат 
и изпълняват разпоредбите на 
настоящата директива. Националните 
органи за защита на данните носят 
отговорност за предоставянето на 
указания и наблюдението как се 
прилагат и изпълняват разпоредбите 
на настоящата директива.

Or. en

Изменение 156
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Настоящата директива не засяга заличава се
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възможността държавите членки да 
предвидят съгласно националното си 
законодателство система за събиране 
и обработване на PNR данни за цели, 
различни от описаните в 
настоящата директива, или от 
транспортни оператори, различни от 
описаните в директивата, по 
отношение на вътрешни полети, при 
условие че се спазват съответните 
разпоредби за защита на данните и 
при условие че националното 
законодателство съблюдава 
достиженията на правото на ЕС. 
Въпросът за събиране на PNR данни 
за вътрешни полети ще бъде 
специално обмислен в бъдеще.

Or. en

Изменение 157
Alexander Alvaro

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Настоящата директива не засяга 
възможността държавите членки да 
предвидят съгласно националното си 
законодателство система за събиране 
и обработване на PNR данни за цели, 
различни от описаните в 
настоящата директива, или от 
транспортни оператори, различни от 
описаните в директивата, по 
отношение на вътрешни полети, при 
условие че се спазват съответните 
разпоредби за защита на данните и 
при условие че националното 
законодателство съблюдава 
достиженията на правото на ЕС. 
Въпросът за събиране на PNR данни 
за вътрешни полети ще бъде 

заличава се
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специално обмислен в бъдеще.

Or. en

Изменение 158
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Настоящата директива не засяга 
възможността държавите членки да 
предвидят съгласно националното си 
законодателство система за събиране 
и обработване на PNR данни за цели, 
различни от описаните в 
настоящата директива, или от 
транспортни оператори, различни от 
описаните в директивата, по 
отношение на вътрешни полети, при 
условие че се спазват съответните 
разпоредби за защита на данните и 
при условие че националното 
законодателство съблюдава 
достиженията на правото на ЕС. 
Въпросът за събиране на PNR данни 
за вътрешни полети ще бъде 
специално обмислен в бъдеще.

заличава се

Or. en

Изменение 159
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Настоящата директива не засяга 
възможността държавите членки да 
предвидят съгласно националното си 

заличава се
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законодателство система за събиране 
и обработване на PNR данни за цели, 
различни от описаните в 
настоящата директива, или от 
транспортни оператори, различни от 
описаните в директивата, по 
отношение на вътрешни полети, при 
условие че се спазват съответните 
разпоредби за защита на данните и 
при условие че националното 
законодателство съблюдава 
достиженията на правото на ЕС. 
Въпросът за събиране на PNR данни 
за вътрешни полети ще бъде 
специално обмислен в бъдеще.

Or. en

Изменение 160
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Настоящата директива не засяга 
възможността държавите членки да 
предвидят съгласно националното си 
законодателство система за събиране 
и обработване на PNR данни за цели, 
различни от описаните в 
настоящата директива, или от 
транспортни оператори, различни от 
описаните в директивата, по 
отношение на вътрешни полети, при 
условие че се спазват съответните 
разпоредби за защита на данните и 
при условие че националното 
законодателство съблюдава 
достиженията на правото на ЕС. 
Въпросът за събиране на PNR данни 
за вътрешни полети ще бъде 
специално обмислен в бъдеще.

заличава се

Or. en
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Изменение 161
Axel Voss

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Настоящата директива не засяга 
възможността държавите членки да 
предвидят съгласно националното си 
законодателство система за събиране 
и обработване на PNR данни за цели, 
различни от описаните в 
настоящата директива, или от 
транспортни оператори, различни от 
описаните в директивата, по 
отношение на вътрешни полети, при 
условие че се спазват съответните 
разпоредби за защита на данните и 
при условие че националното 
законодателство съблюдава 
достиженията на правото на ЕС. 
Въпросът за събиране на PNR данни 
за вътрешни полети ще бъде 
специално обмислен в бъдеще.

заличава се

Or. de

Изменение 162
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Настоящата директива не засяга 
възможността държавите членки да 
предвидят съгласно националното си 
законодателство система за събиране 
и обработване на PNR данни за цели, 
различни от описаните в 
настоящата директива, или от 

заличава се



AM\898279BG.doc 83/109 PE486.017v02-00

BG

транспортни оператори, различни от 
описаните в директивата, по 
отношение на вътрешни полети, при 
условие че се спазват съответните 
разпоредби за защита на данните и 
при условие че националното 
законодателство съблюдава 
достиженията на правото на ЕС. 
Въпросът за събиране на PNR данни 
за вътрешни полети ще бъде 
специално обмислен в бъдеще.

Or. en

Изменение 163
Hubert Pirker, Frank Engel

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Настоящата директива не засяга 
възможността държавите членки да 
предвидят съгласно националното си 
законодателство система за събиране 
и обработване на PNR данни за цели, 
различни от описаните в 
настоящата директива, или от 
транспортни оператори, различни от 
описаните в директивата, по 
отношение на вътрешни полети, при 
условие че се спазват съответните 
разпоредби за защита на данните и при 
условие че националното 
законодателство съблюдава 
достиженията на правото на ЕС.
Въпросът за събиране на PNR данни 
за вътрешни полети ще бъде 
специално обмислен в бъдеще.

(28) Настоящата директива не засяга 
възможността държавите членки да 
предвидят система за събиране и 
обработване на PNR данни от 
транспортни оператори, различни от 
описаните в директивата, при условие 
че се спазват съответните разпоредби за 
защита на данните и при условие че 
националното законодателство 
съблюдава достиженията на правото на 
ЕС.

Or. de
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Изменение 164
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Настоящата директива не засяга 
възможността държавите членки да 
предвидят съгласно националното си 
законодателство система за събиране и 
обработване на PNR данни за цели, 
различни от описаните в настоящата 
директива, или от транспортни 
оператори, различни от описаните в 
директивата, по отношение на вътрешни 
полети, при условие че се спазват 
съответните разпоредби за защита на 
данните и при условие че националното 
законодателство съблюдава 
достиженията на правото на ЕС.
Въпросът за събиране на PNR данни 
за вътрешни полети ще бъде 
специално обмислен в бъдеще.

(28) Настоящата директива не засяга 
възможността държавите членки да 
предвидят съгласно националното си 
законодателство система за събиране и 
обработване на PNR данни за цели, 
различни от описаните в настоящата 
директива, или от транспортни 
оператори, различни от описаните в 
директивата, по отношение на вътрешни
полети, при условие че се спазват 
съответните разпоредби за защита на 
данните и при условие че националното 
законодателство съблюдава 
достиженията на правото на ЕС. 

Or. en

Изменение 165
Alexander Alvaro

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) В резултат на правните и 
техническите различия между 
отделните национални разпоредби по 
отношение на обработването на 
лични данни, включително PNR 
данни, въздушните превозвачи се 
сблъскват и ще продължават да се 
сблъскват с различни изисквания по 
отношение на вида информация, 
която трябва да изпратят, както и 
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по отношение на условията, при 
които тази информация трябва да 
бъде предоставена на 
компетентните национални органи. 
Тези различия могат да навредят на 
ефективното сътрудничество между 
компетентните национални органи с 
цел предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно 
преследване на престъпления, 
свързани с тероризъм, и на тежки 
престъпления.

Or. en

Изменение 166
Manfred Weber

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) В резултат на правните и 
техническите различия между 
отделните национални разпоредби по 
отношение на обработването на 
лични данни, включително PNR 
данни, въздушните превозвачи се 
сблъскват и ще продължават да се 
сблъскват с различни изисквания по 
отношение на вида информация, 
която трябва да изпратят, както и 
по отношение на условията, при 
които тази информация трябва да 
бъде предоставена на 
компетентните национални органи. 
Тези различия могат да навредят на 
ефективното сътрудничество между 
компетентните национални органи с 
цел предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно 
преследване на престъпления, 
свързани с тероризъм, и на тежки 
престъпления.
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Or. de

Изменение 167
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) В резултат на правните и 
техническите различия между отделните 
национални разпоредби по отношение 
на обработването на лични данни, 
включително PNR данни, въздушните 
превозвачи се сблъскват и ще 
продължават да се сблъскват с различни 
изисквания по отношение на вида 
информация, която трябва да изпратят, 
както и по отношение на условията, при 
които тази информация трябва да бъде 
предоставена на компетентните 
национални органи. Тези различия 
могат да навредят на ефективното 
сътрудничество между компетентните 
национални органи с цел 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки престъпления.

(29) В резултат на правните и 
техническите различия между отделните 
национални разпоредби по отношение 
на обработването на лични данни, 
включително PNR данни, въздушните 
превозвачи се сблъскват и ще 
продължават да се сблъскват с различни 
изисквания по отношение на вида 
информация, която трябва да изпратят, 
както и по отношение на условията, при 
които тази информация трябва да бъде 
предоставена на компетентните 
национални органи. Тези различия 
могат да навредят на ефективното 
сътрудничество между компетентните 
национални органи с цел 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм.

Or. en

Изменение 168
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) В резултат на правните и 
техническите различия между отделните 
национални разпоредби по отношение 

(29) В резултат на правните и 
техническите различия между отделните 
национални разпоредби по отношение 
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на обработването на лични данни, 
включително PNR данни, въздушните 
превозвачи се сблъскват и ще 
продължават да се сблъскват с различни 
изисквания по отношение на вида 
информация, която трябва да изпратят, 
както и по отношение на условията, при 
които тази информация трябва да бъде 
предоставена на компетентните 
национални органи. Тези различия 
могат да навредят на ефективното 
сътрудничество между компетентните 
национални органи с цел 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки престъпления.

на обработването на лични данни, 
включително PNR данни, въздушните 
превозвачи се сблъскват и ще 
продължават да се сблъскват с различни 
изисквания по отношение на вида 
информация, която трябва да изпратят, 
както и по отношение на условията, при 
които тази информация трябва да бъде 
предоставена на компетентните 
национални органи. Тези различия 
могат да навредят на ефективното 
сътрудничество между компетентните 
национални органи с цел 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки транснационални
престъпления.

Or. en

Изменение 169
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) В резултат на правните и 
техническите различия между отделните 
национални разпоредби по отношение 
на обработването на лични данни, 
включително PNR данни, въздушните 
превозвачи се сблъскват и ще 
продължават да се сблъскват с различни 
изисквания по отношение на вида 
информация, която трябва да изпратят, 
както и по отношение на условията, при 
които тази информация трябва да бъде 
предоставена на компетентните 
национални органи. Тези различия 
могат да навредят на ефективното 
сътрудничество между компетентните 
национални органи с цел 
предотвратяване, разкриване, 

(29) В резултат на правните и 
техническите различия между отделните 
национални разпоредби по отношение 
на обработването на лични данни, 
включително PNR данни, въздушните 
превозвачи се сблъскват и ще 
продължават да се сблъскват с различни 
изисквания по отношение на вида 
информация, която трябва да изпратят, 
както и по отношение на условията, при 
които тази информация трябва да бъде 
предоставена на компетентните 
национални органи. Тези различия 
могат да навредят на ефективното 
сътрудничество между компетентните 
национални органи с цел 
предотвратяване, разкриване, 
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разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки престъпления.

разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки транснационални
престъпления.

Or. en

Изменение 170
Alexander Alvaro

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Тъй като целта на настоящата 
директива не може да бъде 
постигната в достатъчна степен от 
държавите членки, а може да бъде 
постигната по-добре на равнище ЕС, 
Съюзът може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, установен в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, изложен в 
посочения член, настоящата 
директива не надхвърля 
необходимото за постигането на 
тази цел.

заличава се

Or. en

Изменение 171
Manfred Weber

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Тъй като целта на настоящата 
директива не може да бъде 
постигната в достатъчна степен от 
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държавите членки, а може да бъде 
постигната по-добре на равнище ЕС, 
Съюзът може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, установен в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, изложен в 
посочения член, настоящата 
директива не надхвърля 
необходимото за постигането на 
тази цел.

Or. de

Изменение 172
Alexander Alvaro

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Настоящата директива 
съблюдава основните права и 
принципите на Хартата на 
основните права на Европейския съюз, 
по-специално правото на защита на 
личните данни, правото на 
неприкосновеност на личния живот и 
правото на недискриминация, 
защитени съгласно членове 8, 7 и 21 
от Хартата, и следва да се прилага по 
съответен начин. Директивата е 
съвместима с принципите за защита 
на данните и нейните разпоредби са в 
съответствие с Рамково решение 
2008/977/ПВР. Освен това, за да се 
съобрази с принципа на 
пропорционалност, по някои въпроси 
директивата ще съдържа по-строги 
правила за защита на данните от 
Рамково решение 2008/977/ПВР.

заличава се
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Изменение 173
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Настоящата директива съблюдава 
основните права и принципите на 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз, по-специално 
правото на защита на личните данни, 
правото на неприкосновеност на личния 
живот и правото на недискриминация, 
защитени съгласно членове 8, 7 и 21 от 
Хартата, и следва да се прилага по 
съответен начин. Директивата е 
съвместима с принципите за защита на 
данните и нейните разпоредби са в 
съответствие с Рамково решение 
2008/977/ПВР. Освен това, за да се 
съобрази с принципа на 
пропорционалност, по някои въпроси 
директивата ще съдържа по-строги 
правила за защита на данните от 
Рамково решение 2008/977/ПВР.

(31) Настоящата директива съблюдава 
основните права и принципите на 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз, по-специално 
правото на защита на личните данни, 
правото на неприкосновеност на личния 
живот и правото на недискриминация, 
защитени съгласно членове 8, 7 и 21 от 
Хартата, и следва да се прилага по 
съответен начин. Директивата е 
съвместима с принципите за защита на 
данните, по-специално с член 16 от 
Договора за функционирането на ЕС,
и нейните разпоредби са в съответствие 
с Рамково решение 2008/977/ПВР. 
Освен това, за да се съобрази с 
принципа на пропорционалност, по 
някои въпроси директивата ще съдържа 
по-строги правила за защита на данните 
от Рамково решение 2008/977/ПВР.

Or. en

Изменение 174
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Настоящата директива съблюдава 
основните права и принципите на 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз, по-специално 
правото на защита на личните данни, 

(31) Настоящата директива съблюдава 
основните права и принципите на 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз, по-специално 
правото на защита на личните данни, 
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правото на неприкосновеност на личния 
живот и правото на недискриминация, 
защитени съгласно членове 8, 7 и 21 от 
Хартата, и следва да се прилага по 
съответен начин. Директивата е 
съвместима с принципите за защита на 
данните и нейните разпоредби са в 
съответствие с Рамково решение 
2008/977/ПВР. Освен това, за да се 
съобрази с принципа на
пропорционалност, по някои въпроси 
директивата ще съдържа по-строги 
правила за защита на данните от 
Рамково решение 2008/977/ПВР.

правото на неприкосновеност на личния 
живот и правото на недискриминация, 
защитени съгласно членове 8, 7 и 21 от 
Хартата, Конвенция 108 за защита на 
лицата при автоматизираната 
обработка на лични данни и 
Европейската конвенция за защита 
на правата на човека и основните 
свободи, и следва да се прилага по 
съответен начин. Директивата е 
съвместима с принципите за защита на 
данните и нейните разпоредби са в 
съответствие с Директива [...] на 
Европейския парламент и на Съвета 
за защита на физическите лица във 
връзка с обработването на лични 
данни от компетентните органи за 
целите на предотвратяването, 
разследването, разкриването или 
наказателното преследване на 
престъпления или прилагането на 
наказателни санкции и относно 
свободното движение на такива 
данни.

Or. en

Изменение 175
Alexander Alvaro

Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) В частност приложното поле на 
директивата е ограничено във 
възможно най-голяма степен, тя 
позволява запазването на PNR данни 
за период от време не по-дълъг от 5 
години, след което данните трябва да 
бъдат заличени, след много кратък 
период от време на данните трябва 
да бъде осигурена анонимност, 
събирането и използването на 
чувствителни данни е забранено. За 

заличава се



PE486.017v02-00 92/109 AM\898279BG.doc

BG

да се осигури ефективност и високо 
ниво на защита на данните, 
държавите членки са длъжни да 
гарантират, че за даването на 
указания и наблюдението как се 
обработват PNR данните отговаря 
независим национален надзорен орган. 
Всички действия по обработването 
на PNR данни трябва да се записват 
или документират с цел проверка на 
законосъобразността на обработката 
на данните, самонаблюдение и 
гарантиране на подходяща цялост на 
данните и сигурност на обработката 
на данните. Държавите членки 
трябва също да гарантират, че 
пътниците са ясно и точно 
информирани за събирането на PNR 
данни и за своите права.

Or. en

Изменение 176
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) В частност приложното поле на 
директивата е ограничено във възможно 
най-голяма степен, тя позволява 
запазването на PNR данни за период от 
време не по-дълъг от 5 години, след 
което данните трябва да бъдат заличени, 
след много кратък период от време на
данните трябва да бъде осигурена 
анонимност, събирането и 
използването на чувствителни данни е 
забранено. За да се осигури ефективност 
и високо ниво на защита на данните, 
държавите членки са длъжни да 
гарантират, че за даването на указания и 
наблюдението как се обработват PNR 
данните отговаря независим национален 

(32) В частност приложното поле на 
директивата е ограничено във възможно 
най-голяма степен, тя позволява 
запазването на PNR данни за период от 
време не по-дълъг от три месеца, след 
което данните трябва да бъдат 
окончателно заличени, след много 
кратък период от време данните трябва 
да бъдат деперсонализирани, 
събирането и използването на 
чувствителни данни е забранено. За да 
се осигури ефективност и високо ниво 
на защита на данните, държавите членки 
са длъжни да гарантират, че за даването 
на указания и наблюдението как се 
обработват PNR данните отговаря 
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надзорен орган. Всички действия по 
обработването на PNR данни трябва да 
се записват или документират с цел 
проверка на законосъобразността на 
обработката на данните, 
самонаблюдение и гарантиране на 
подходяща цялост на данните и 
сигурност на обработката на данните. 
Държавите членки трябва също да 
гарантират, че пътниците са ясно и 
точно информирани за събирането на 
PNR данни и за своите права.

независим национален орган за защита 
на данните. Всички действия по 
обработването на PNR данни трябва да 
се записват или документират с цел 
проверка на законосъобразността на 
обработката на данните, 
самонаблюдение и гарантиране на 
подходяща цялост на данните и 
сигурност на обработката на данните. 
Държавите членки трябва също да 
гарантират, че пътниците са ясно и 
точно информирани за събирането на 
PNR данни и за своите права.

Or. en

Изменение 177
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) В частност приложното поле на 
директивата е ограничено във възможно 
най-голяма степен, тя позволява 
запазването на PNR данни за период от 
време не по-дълъг от 5 години, след 
което данните трябва да бъдат заличени, 
след много кратък период от време на 
данните трябва да бъде осигурена 
анонимност, събирането и използването 
на чувствителни данни е забранено. За 
да се осигури ефективност и високо 
ниво на защита на данните, държавите 
членки са длъжни да гарантират, че за 
даването на указания и наблюдението 
как се обработват PNR данните отговаря 
независим национален надзорен орган. 
Всички действия по обработването на 
PNR данни трябва да се записват или 
документират с цел проверка на 
законосъобразността на обработката на 
данните, самонаблюдение и гарантиране 
на подходяща цялост на данните и 

(32) В частност приложното поле на 
директивата е ограничено във възможно 
най-голяма степен, тя позволява 
запазването на PNR данни за период от 
време не по-дълъг от три години, след 
което данните трябва да бъдат заличени, 
след много кратък период от време на 
данните трябва да бъде осигурена 
анонимност, събирането и използването 
на чувствителни данни е забранено. За 
да се осигури ефективност и високо 
ниво на защита на данните, държавите 
членки са длъжни да гарантират, че за 
даването на указания и наблюдението 
как се обработват PNR данните отговаря 
независим национален надзорен орган. 
Всички действия по обработването на 
PNR данни трябва да се записват или 
документират с цел проверка на 
законосъобразността на обработката на 
данните, самонаблюдение и гарантиране 
на подходяща цялост на данните и 
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сигурност на обработката на данните. 
Държавите членки трябва също да 
гарантират, че пътниците са ясно и 
точно информирани за събирането на 
PNR данни и за своите права.

сигурност на обработката на данните. 
Държавите членки трябва също да 
гарантират, че пътниците са ясно и 
точно информирани за събирането на 
PNR данни и за своите права.

Or. en

Изменение 178
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) В частност приложното поле на 
директивата е ограничено във възможно 
най-голяма степен, тя позволява 
запазването на PNR данни за период от 
време не по-дълъг от 5 години, след 
което данните трябва да бъдат заличени, 
след много кратък период от време на 
данните трябва да бъде осигурена 
анонимност, събирането и 
използването на чувствителни данни е 
забранено. За да се осигури ефективност 
и високо ниво на защита на данните, 
държавите членки са длъжни да 
гарантират, че за даването на указания и 
наблюдението как се обработват PNR 
данните отговаря независим национален 
надзорен орган. Всички действия по 
обработването на PNR данни трябва да 
се записват или документират с цел 
проверка на законосъобразността на 
обработката на данните, 
самонаблюдение и гарантиране на 
подходяща цялост на данните и 
сигурност на обработката на данните. 
Държавите членки трябва също да 
гарантират, че пътниците са ясно и 
точно информирани за събирането на 
PNR данни и за своите права.

(32) В частност приложното поле на 
директивата е ограничено във възможно 
най-голяма степен, тя позволява 
запазването на PNR данни за период от 
време не по-дълъг от 30 дни, след което 
данните трябва да бъдат заличени, 
събирането и използването на 
чувствителни данни е забранено. За да 
се осигури ефективност и високо ниво 
на защита на данните, държавите членки 
са длъжни да гарантират, че за даването 
на указания и наблюдението как се 
обработват PNR данните отговаря 
независим национален надзорен орган. 
Всички действия по обработването на 
PNR данни трябва да се записват или 
документират с цел проверка на 
законосъобразността на обработката на 
данните, самонаблюдение и гарантиране 
на подходяща цялост на данните и 
сигурност на обработката на данните. 
Държавите членки трябва също да 
гарантират, че пътниците са ясно и 
точно информирани за събирането на 
PNR данни и за своите права.

Or. en
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Изменение 179
Axel Voss

Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) В частност приложното поле на 
директивата е ограничено във възможно 
най-голяма степен, тя позволява 
запазването на PNR данни за период от 
време не по-дълъг от 5 години, след 
което данните трябва да бъдат заличени, 
след много кратък период от време на 
данните трябва да бъде осигурена 
анонимност, събирането и използването 
на чувствителни данни е забранено. За 
да се осигури ефективност и високо 
ниво на защита на данните, държавите 
членки са длъжни да гарантират, че 
за даването на указания и наблюдението 
как се обработват PNR данните отговаря 
независим национален надзорен орган. 
Всички действия по обработването на 
PNR данни трябва да се записват или 
документират с цел проверка на 
законосъобразността на обработката на 
данните, самонаблюдение и гарантиране 
на подходяща цялост на данните и 
сигурност на обработката на данните. 
Държавите членки трябва също да 
гарантират, че пътниците са ясно и 
точно информирани за събирането на 
PNR данни и за своите права.

(32) В частност приложното поле на 
директивата е ограничено във възможно 
най-голяма степен, тя позволява 
запазването на PNR данни за период от 
време не по-дълъг от 5 години, след 
което данните трябва да бъдат заличени, 
след много кратък период от време на 
данните трябва да бъде осигурена 
анонимност, събирането и използването 
на чувствителни данни е забранено. За 
да се осигури ефективност и високо 
ниво на защита на данните, трябва да
се гарантира, че за даването на 
указания и наблюдението как се 
обработват PNR данните отговаря 
независим надзорен орган. Всички 
действия по обработването на PNR 
данни трябва да се записват или 
документират с цел проверка на 
законосъобразността на обработката на 
данните, самонаблюдение и гарантиране 
на подходяща цялост на данните и 
сигурност на обработката на данните. 
Държавите членки трябва да гарантират, 
че пътниците са ясно и точно 
информирани за събирането на PNR 
данни и за своите права.

Or. de

Изменение 180
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Съображение 32
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) В частност приложното поле на 
директивата е ограничено във възможно 
най-голяма степен, тя позволява 
запазването на PNR данни за период от 
време не по-дълъг от 5 години, след 
което данните трябва да бъдат заличени, 
след много кратък период от време на 
данните трябва да бъде осигурена 
анонимност, събирането и използването 
на чувствителни данни е забранено. За 
да се осигури ефективност и високо 
ниво на защита на данните, държавите 
членки са длъжни да гарантират, че за 
даването на указания и наблюдението 
как се обработват PNR данните отговаря 
независим национален надзорен орган. 
Всички действия по обработването на 
PNR данни трябва да се записват или 
документират с цел проверка на 
законосъобразността на обработката на 
данните, самонаблюдение и гарантиране 
на подходяща цялост на данните и 
сигурност на обработката на данните. 
Държавите членки трябва също да 
гарантират, че пътниците са ясно и 
точно информирани за събирането на 
PNR данни и за своите права.

(32) В частност приложното поле на 
директивата е ограничено във възможно 
най-голяма степен, тя позволява 
запазването на PNR данни за период от 
време не по-дълъг от 30 дни, след което 
данните трябва да бъдат заличени, след 
период от седем дни на данните трябва 
да бъде осигурена анонимност, 
събирането и използването на 
чувствителни данни е забранено. За да 
се осигури ефективност и високо ниво 
на защита на данните, държавите членки 
са длъжни да гарантират, че за даването 
на указания и наблюдението как се 
обработват PNR данните отговаря 
независим национален надзорен орган. 
Всички действия по обработването на 
PNR данни трябва да се записват или 
документират с цел проверка на 
законосъобразността на обработката на 
данните, самонаблюдение и гарантиране 
на подходяща цялост на данните и 
сигурност на обработката на данните. 
Държавите членки трябва също да 
гарантират, че пътниците са ясно и 
точно информирани за събирането на 
PNR данни и за своите права.

Or. en

Изменение 181
Véronique Mathieu

Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) В частност приложното поле на 
директивата е ограничено във възможно 
най-голяма степен, тя позволява 
запазването на PNR данни за период от 
време не по-дълъг от 5 години, след 

(32) В частност приложното поле на 
директивата е ограничено във възможно 
най-голяма степен, тя позволява
запазването на PNR данни за период от 
време не по-дълъг от 5 години, след 
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което данните трябва да бъдат заличени, 
след много кратък период от време на 
данните трябва да бъде осигурена 
анонимност, събирането и използването 
на чувствителни данни е забранено. За 
да се осигури ефективност и високо 
ниво на защита на данните, държавите 
членки са длъжни да гарантират, че за 
даването на указания и наблюдението 
как се обработват PNR данните отговаря 
независим национален надзорен орган. 
Всички действия по обработването на 
PNR данни трябва да се записват или 
документират с цел проверка на 
законосъобразността на обработката на 
данните, самонаблюдение и гарантиране 
на подходяща цялост на данните и 
сигурност на обработката на данните. 
Държавите членки трябва също да 
гарантират, че пътниците са ясно и 
точно информирани за събирането на 
PNR данни и за своите права.

което данните трябва да бъдат заличени, 
след кратък период от време на данните 
трябва да бъде осигурена анонимност, 
така че повече да не се появяват 
данни, които позволяват 
идентифицирането на лицата;
събирането и използването на 
чувствителни данни е забранено. За да 
се осигури ефективност и високо ниво 
на защита на данните, държавите членки 
са длъжни да гарантират, че за даването 
на указания и наблюдението как се 
обработват PNR данните отговаря 
независим национален надзорен орган. 
Всички действия по обработването на 
PNR данни трябва да се записват или 
документират с цел проверка на 
законосъобразността на обработката на 
данните, самонаблюдение и гарантиране 
на подходяща цялост на данните и 
сигурност на обработката на данните. 
Държавите членки трябва също да 
гарантират, че пътниците са ясно и 
точно информирани за събирането на 
PNR данни и за своите права.

Or. fr

Обосновка

Важно е да се посочи целта на прикриването на данни, а именно да се гарантира, че 
самоличността на пътниците вече не може да бъде разкрита.

Изменение 182
Alexander Alvaro

Предложение за директива
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) [В съответствие с член 3 от 
Протокола (№ 21) относно позицията 
на Обединеното кралство и Ирландия 
по отношение на пространството на 
свобода, сигурност и правосъдие, 

заличава се
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приложен към Договора за 
Европейския съюз и към Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, тези държави членки са 
уведомили за желанието си да 
участват в приемането и 
прилагането на настоящата 
директива] ИЛИ [Без да се засяга
член 4 от Протокола (№ 21) относно 
позицията на Обединеното кралство 
и Ирландия по отношение на 
пространството на свобода, 
сигурност и правосъдие, приложен 
към Договора за Европейския съюз и 
към Договора за функционирането на 
Европейския съюз, тези държави 
членки няма да участват в 
приемането на настоящата 
директива, няма да бъдат обвързани с 
нея и тя няма да се прилага спрямо 
тях].

Or. en

Изменение 183
Alexander Alvaro

Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) В съответствие с членове 1 и 2 
от Протокола (№ 22) относно 
позицията на Дания, приложен към 
Договора за Европейския съюз и към 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, Дания не участва в 
приемането на настоящата 
директива, не е обвързана от нея и тя 
няма да се прилага спрямо Дания,

заличава се

Or. en
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Изменение 184
Alexander Alvaro

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1 заличава се
Предмет и приложно поле

1. Настоящата директива предвижда 
предаването от страна на 
въздушните превозвачи на 
резервационни данни на пътниците 
на международни полети до и от 
държавите членки, обработването на 
тези данни, включително тяхното 
събиране, използване и запазване от 
държавите членки, както и обмена на 
тези данни между държавите членки.
2. Събираните в съответствие с 
настоящата директива PNR данни 
могат да се обработват единствено 
за следните цели:
а) предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно 
преследване на престъпления, 
свързани с тероризъм, и на тежки 
престъпления съгласно член 4, 
параграф 2, букви б) и в); както и
б) предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно 
преследване на престъпления, 
свързани с тероризъм, и на тежки 
престъпления съгласно член 4, 
параграф 2, букви а) и г).

Or. en

Изменение 185
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива предвижда 
предаването от страна на въздушните 
превозвачи на резервационни данни на 
пътниците на международни полети до 
и от държавите членки, обработването 
на тези данни, включително тяхното 
събиране, използване и запазване от 
държавите членки, както и обмена на 
тези данни между държавите членки.

1. Настоящата директива предвижда 
предаването от страна на въздушните 
превозвачи на резервационни данни на 
пътниците на целеви международни 
полети до и от държавите членки, 
обработването на тези данни, 
включително тяхното събиране, 
използване и запазване от държавите 
членки, както и обмена на тези данни 
между държавите членки. Настоящата 
директива не се прилага за полети в 
рамките на Европейския съюз или за 
транзитни полети.

Or. en

Обосновка

Обхватът на настоящата директива следва да се ограничи само да целеви 
международни полети.

Изменение 186
Axel Voss

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива предвижда 
предаването от страна на въздушните 
превозвачи на резервационни данни на 
пътниците на международни полети до 
и от държавите членки, обработването 
на тези данни, включително тяхното 
събиране, използване и запазване от 
държавите членки, както и обмена на 
тези данни между държавите членки.

1. Настоящата директива предвижда 
предаването от страна на въздушните 
превозвачи на резервационни данни на 
пътниците, свързани с полети между 
държавите членки на Европейския 
съюз и трети държави, до и от 
Европейския съюз, обработването на 
тези данни, включително тяхното 
събиране, използване и запазване от
звеното за данни за пътниците, както 
и обмена на тези данни с трети 
държави.

Or. de
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Изменение 187
Manfred Weber

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива предвижда
предаването от страна на въздушните 
превозвачи на резервационни данни на 
пътниците на международни полети до 
и от държавите членки, обработването 
на тези данни, включително тяхното 
събиране, използване и запазване от 
държавите членки, както и обмена на 
тези данни между държавите членки.

1. Настоящата директива определя 
принципите, които уреждат 
възможното предаване от страна на 
въздушните превозвачи на 
резервационни данни на пътниците на 
международни полети до и от 
държавите членки, обработването на 
тези данни, включително тяхното 
събиране, използване и запазване от 
държавите членки, както и обмена на 
тези данни между държавите членки.
Разпоредбите на настоящата 
директива се прилагат в онези 
държави членки, които решават да 
използват PNR данни за целите, 
предвидени в член 1, параграф 2, букви 
а) и б).

Or. de

Изменение 188
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива предвижда 
предаването от страна на въздушните 
превозвачи на резервационни данни на 
пътниците на международни полети до 
и от държавите членки, обработването 
на тези данни, включително тяхното 
събиране, използване и запазване от 
държавите членки, както и обмена на 

1. Настоящата директива предвижда 
предаването от страна на въздушните 
превозвачи на резервационни данни на 
пътниците на целеви международни 
полети до и от държавите членки, 
обработването на тези данни, 
включително тяхното събиране, 
използване и запазване от държавите 
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тези данни между държавите членки. членки, както и обмена на тези данни 
между държавите членки.

Or. en

Изменение 189
Véronique Mathieu

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива предвижда 
предаването от страна на въздушните 
превозвачи на резервационни данни на 
пътниците на международни полети до 
и от държавите членки, обработването 
на тези данни, включително тяхното 
събиране, използване и запазване от 
държавите членки, както и обмена на 
тези данни между държавите членки.

1. Настоящата директива предвижда 
предаването от страна на въздушните 
превозвачи на резервационни данни на 
пътниците на полети в рамките на и 
извън Съюза до и от държавите членки, 
обработването на тези данни, 
включително тяхното събиране, 
използване и запазване от държавите 
членки, както и обмена на тези данни 
между държавите членки.

Or. fr

Обосновка

Настоящето изменение взема предвид последиците от включването на всички полети 
в рамките на Съюза в приложното поле на директивата. Формулировката „полети в 
рамките на и извън Съюза“ е за предпочитане пред„международни/вътрешни 
полети“, заета от Кодекса на шенгенските граници и не е подходяща за директива, 
която ще се прилага на цялата територия на Европейския съюз.

Изменение 190
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Настоящата директива забранява 
предаването от страна на 
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въздушните превозвачи на 
резервационни данни на пътниците 
на вътрешни полети до и от 
държавите членки, обработването на 
тези данни, включително тяхното 
събиране, използване и запазване от 
държавите членки, както и обмена на 
тези данни между държавите членки.

Or. en

Обосновка

Целта е да се поясни, че се предават и обработват само данни от международни 
полети.

Изменение 191
Sophia in 't Veld

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Събираните в съответствие с 
настоящата директива PNR данни могат 
да се обработват единствено за 
следните цели:

2. Събираните в съответствие с 
настоящата директива PNR данни 
относно целевите международни 
полети могат да се обработват 
единствено за целите на 
предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно 
преследване на престъпления, 
свързани с тероризъм, и на тежки 
транснационални престъпления 
съгласно член 4, параграф 2. PNR 
данните не се използват за други цели.

а) предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно 
преследване на престъпления, 
свързани с тероризъм, и на тежки 
престъпления съгласно член 4, 
параграф 2, букви б) и в); както и
б) предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно 
преследване на престъпления, 
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свързани с тероризъм, и на тежки 
престъпления съгласно член 4, 
параграф 2, букви а) и г).

Or. en

Изменение 192
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно 
преследване на престъпления, 
свързани с тероризъм, и на тежки 
престъпления съгласно член 4, 
параграф 2, букви б) и в); както и

заличава се

Or. en

Изменение 193
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки престъпления съгласно 
член 4, параграф 2, букви б) и в); както 
и

а) предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм.

Or. en

Изменение 194
Jan Philipp Albrecht
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Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки престъпления съгласно член 
4, параграф 2, букви б) и в); както и

а) предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на някои видове тежки 
транснационални престъпления 
съгласно определението, дадено в член 
2, буква и), и съгласно член 4, параграф 
2;

Or. en

Изменение 195
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки престъпления съгласно член 
4, параграф 2, букви б) и в); както и

а) предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на някои видове тежки 
транснационални престъпления 
съгласно определението, дадено в член 
2, буква и), и съгласно член 4, параграф 
2.

Or. en

Изменение 196
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно 
преследване на престъпления, 
свързани с тероризъм, и на тежки 
транснационални престъпления 
съгласно член 4, параграф 2, букви а) и 
г).

заличава се

Or. en

Изменение 197
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно 
преследване на престъпления, 
свързани с тероризъм, и на тежки 
транснационални престъпления 
съгласно член 4, параграф 2, букви а) и 
г).

заличава се

Or. en

Обосновка

Влиза в обхвата на изменения член 1, параграф 2, буква а).

Изменение 198
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предотвратяване, разкриване, заличава се
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разследване и наказателно 
преследване на престъпления, 
свързани с тероризъм, и на тежки 
транснационални престъпления 
съгласно член 4, параграф 2, букви а) и 
г).

Or. en

Изменение 199
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки транснационални 
престъпления съгласно член 4, параграф 
2, букви а) и г).

б) предотвратяване, разкриване, 
разследване и наказателно преследване 
на престъпления, свързани с тероризъм, 
и на тежки транснационални 
престъпления съгласно член 4, параграф 
2, буква а).

Or. en

Изменение 200
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Събраните в съответствие с 
настоящата директива PNR данни не 
се обработват за леки престъпления, 
наказуеми с лишаване от свобода или 
с мярка за задържане за максимален 
срок от по-малко от три години 
съгласно националното 
законодателство на държавата 
членка.
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Or. en

Изменение 201
Martin Ehrenhauser

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Директивата не се прилага за 
вътрешноевропейските полети, 
както и за други превозни средства, 
освен самолети.

Or. en

Изменение 202
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Настоящата директива не се 
прилага по отношение на въздушни 
превозвачи, които извършват 
пътнически полети в рамките на 
територията на Съюза.

Or. en

Изменение 203
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Настоящата директива не се 
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прилага за полети в рамките на 
Съюза, както и за други превозни 
средства, различни от самолети.

Or. en

Изменение 204
Jan Philipp Albrecht

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Събраните в съответствие с 
настоящата директива PNR данни не 
могат да бъдат обработвани за леки 
престъпления, наказуеми с лишаване 
от свобода или с мярка за задържане 
за максимален срок от по-малко от 
три години съгласно националното 
законодателство на определена 
държава членка.

Or. en


