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Pozměňovací návrh 36
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
–

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh 
Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Alexander Alvaro

Návrh směrnice
–

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh 
Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
–

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh 
Komise.

Or. en
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Pozměňovací návrh 39
Gianni Vattimo

Návrh směrnice
–

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh 
Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Nadpis 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY o používání 
údajů ze jmenné evidence cestujících pro 
prevenci odhalování, vyšetřování a stíhání 
teroristických trestných činů a závažné 
trestné činnosti

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY o používání 
údajů ze jmenné evidence cestujících pro 
prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání 
teroristických trestných činů

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Nadpis 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY o používání 

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY o používání 
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údajů ze jmenné evidence cestujících pro 
prevenci odhalování, vyšetřování a stíhání 
teroristických trestných činů a závažné 
trestné činnosti

údajů ze jmenné evidence cestujících pro 
prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání 
teroristických trestných činů a závažné
nadnárodní trestné činnosti

Or. en

Odůvodnění

Údaje ze jmenné evidence cestujících by měly být zpracovávány výhradně pro účely prevence, 
odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné nadnárodní trestné 
činnosti. Údaje ze jmenné evidence cestujících nesmějí být použity pro jiné účely.

Pozměňovací návrh 42
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Návrh směrnice
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 82 odst. 1 
písm. d) a čl. 87 odst. 2 písm. a) této 
smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na článek 16, čl. 
82 odst. 1 písm. d) a čl. 87 odst. 2 písm. a) 
této smlouvy,

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Ve stanovisku evropského inspektora 
ochrany údajů (EDPS) ze dne 25. března 
2011, zejména odstavcích 7 až 16 a 25, 55 
a 57, je vyjádřen názor, že původní návrh 
směrnice se rozchází se základním 
předpokladem vytváření jakéhokoli 
systému jmenné evidence cestujících 
(PNR), jímž je soulad se zásadami 
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nezbytnosti a proporcionality, a to do té 
míry, že evropský inspektor ochrany údajů 
zpochybnil, že by se návrh měl vztahovat i 
na závažnou trestnou činnost, která nemá 
žádnou spojitost s terorismem.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) Stanovisko č. 10/2011 pracovní 
skupiny zřízené podle článku 29, které 
bylo přijato dne 5. dubna 2011, uvádí, že 
není dostatek informací o účinnosti a 
vhodnosti stávajících systémů a nástrojů 
EU pro policejní a soudní spolupráci 
v boji proti terorismu a organizovanému 
zločinu, zpochybnilo nezbytnost takového 
návrhu a vyjádřilo vážné pochybnosti 
ohledně přiměřenosti shromažďování tak 
rozsáhlého množství osobních údajů 
o cestujících bez ohledu na to, zda se 
jedná o osoby podezřelé.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Dne 6. listopadu 2007 Komise přijala 
návrh rámcového rozhodnutí Rady 
o používání jmenné evidence cestujících 
pro účely vynucování práva. Po vstupu 

vypouští se
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Lisabonské smlouvy v platnost dne 
1. prosince 2009 se však návrh Komise, 
který v té době ještě nebyl přijat Radou, 
stal zastaralým.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) „Stockholmský program – otevřená a 
bezpečná Evropa, která slouží svým 
občanům a chrání je“ vyzývá Komisi, aby 
předložila návrh pro využívání údajů 
jmenné evidence cestujících k prevenci, 
odhalování, vyšetřování a stíhání 
terorismu a závažné trestné činnosti.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Komise nastínila některé hlavní prvky 
politiky Unie v této oblasti ve sdělení ze 
dne 21. září 2010 „o globálním přístupu 
k přenosům údajů jmenné evidence 
cestujících do třetích zemí“.

vypouští se

Or. en



PE486.017v02-00 8/99 AM\898279CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 48
Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Směrnice Rady 2004/82/ES ze dne 
29. dubna 2004 o povinnosti dopravců 
předávat údaje o cestujících reguluje 
předávání předběžných informací 
o cestujících leteckými dopravci 
příslušným vnitrostátním orgánům s cílem 
zlepšit hraniční kontroly a bojovat proti 
nezákonnému přistěhovalectví.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Údaje jmenné evidence cestujících 
jsou nezbytné k účinné prevenci, 
odhalování, vyšetřování a stíhání 
teroristických trestných činů a závažné 
trestné činnosti, a tudíž vedou k posílení 
vnitřní bezpečnosti.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Údaje jmenné evidence cestujících 
jsou nezbytné k účinné prevenci, 
odhalování, vyšetřování a stíhání 
teroristických trestných činů a závažné 
trestné činnosti, a tudíž vedou k posílení 
vnitřní bezpečnosti.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Údaje jmenné evidence cestujících 
jsou nezbytné k účinné prevenci, 
odhalování, vyšetřování a stíhání 
teroristických trestných činů a závažné 
trestné činnosti, a tudíž vedou k posílení 
vnitřní bezpečnosti.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Údaje jmenné evidence cestujících jsou
nezbytné k účinné prevenci, odhalování, 
vyšetřování a stíhání teroristických 
trestných činů a závažné trestné činnosti, a 
tudíž vedou k posílení vnitřní bezpečnosti.

(5) Údaje jmenné evidence cestujících 
mohou být nezbytné k účinné prevenci, 
odhalování, vyšetřování a stíhání
teroristických trestných činů, a tudíž vedou 
k posílení vnitřní bezpečnosti.
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Or. en

Pozměňovací návrh 53
Kinga Göncz

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Údaje jmenné evidence cestujících jsou 
nezbytné k účinné prevenci, odhalování, 
vyšetřování a stíhání teroristických 
trestných činů a závažné trestné činnosti, a
tudíž vedou k posílení vnitřní bezpečnosti.

(5) Údaje jmenné evidence cestujících 
mohou výrazně přispět k účinné prevenci, 
odhalování, vyšetřování a stíhání 
teroristických trestných činů a závažné 
trestné činnosti, a tudíž vedou k posílení 
vnitřní bezpečnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Údaje jmenné evidence cestujících jsou 
nezbytné k účinné prevenci, odhalování, 
vyšetřování a stíhání teroristických 
trestných činů a závažné trestné činnosti, a 
tudíž vedou k posílení vnitřní bezpečnosti.

(5) Údaje jmenné evidence cestujících 
mohou být užitečným prostředkem
k účinné prevenci, odhalování, vyšetřování 
a stíhání teroristických trestných činů a
některých typů závažné trestné činnosti
nadnárodní povahy, a tudíž vedou 
k posílení vnitřní bezpečnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Údaje jmenné evidence cestujících jsou 
nezbytné k účinné prevenci, odhalování, 
vyšetřování a stíhání teroristických 
trestných činů a závažné trestné činnosti, a 
tudíž vedou k posílení vnitřní bezpečnosti.

(5) Údaje jmenné evidence cestujících 
mohou být užitečné k účinné prevenci, 
odhalování, vyšetřování a stíhání 
teroristických trestných činů a závažné 
trestné činnosti, a tudíž vedou k posílení 
vnitřní bezpečnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Údaje jmenné evidence cestujících jsou 
nezbytné k účinné prevenci, odhalování, 
vyšetřování a stíhání teroristických 
trestných činů a závažné trestné činnosti, a 
tudíž vedou k posílení vnitřní bezpečnosti.

(5) Údaje jmenné evidence cestujících 
mohou být užitečným prostředkem 
k účinné prevenci, odhalování, vyšetřování 
a stíhání teroristických trestných činů a
některých typů nadnárodní závažné 
trestné činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Údaje jmenné evidence cestujících 
pomáhají donucovacím orgánům 
v prevenci, odhalování, vyšetřování a 
stíhání závažných trestných činů, včetně 
teroristických trestných činů, tím, že jsou 
porovnávány s různými databázemi 
hledaných osob a předmětů s cílem zajistit 

vypouští se



PE486.017v02-00 12/99 AM\898279CS.doc

CS

důkazy a případně nalézt spolupachatele a 
odhalit zločinecké sítě.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Údaje jmenné evidence cestujících 
pomáhají donucovacím orgánům 
v prevenci, odhalování, vyšetřování a 
stíhání závažných trestných činů, včetně 
teroristických trestných činů, tím, že jsou 
porovnávány s různými databázemi 
hledaných osob a předmětů s cílem zajistit 
důkazy a případně nalézt spolupachatele a 
odhalit zločinecké sítě.

(6) Údaje jmenné evidence cestujících 
mohou pomáhat donucovacím orgánům 
v prevenci, odhalování, vyšetřování a 
stíhání závažných nadnárodních trestných 
činů, včetně teroristických trestných činů.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Údaje jmenné evidence cestujících 
pomáhají donucovacím orgánům 
v prevenci, odhalování, vyšetřování a 
stíhání závažných trestných činů, včetně 
teroristických trestných činů, tím, že jsou 
porovnávány s různými databázemi 
hledaných osob a předmětů s cílem zajistit
důkazy a případně nalézt spolupachatele a 
odhalit zločinecké sítě.

(6) Údaje jmenné evidence cestujících 
mohou pomáhat donucovacím orgánům 
v prevenci, odhalování, vyšetřování a 
stíhání závažných nadnárodních trestných 
činů, včetně teroristických trestných činů, 
tím, že jsou porovnávány s různými 
databázemi hledaných osob a předmětů 
s cílem nalézt potřebné důkazy a případně 
nalézt spolupachatele a odhalit zločinecké 
sítě.
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Or. en

Pozměňovací návrh 60
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Údaje jmenné evidence cestujících 
pomáhají donucovacím orgánům 
v prevenci, odhalování, vyšetřování a 
stíhání závažných trestných činů, včetně 
teroristických trestných činů, tím, že jsou 
porovnávány s různými databázemi 
hledaných osob a předmětů s cílem zajistit 
důkazy a případně nalézt spolupachatele a 
odhalit zločinecké sítě.

(6) Údaje jmenné evidence cestujících 
mohou za výjimečných okolností pomáhat
donucovacím orgánům v prevenci, 
odhalování, vyšetřování a stíhání 
závažných nadnárodních trestných činů, 
včetně teroristických trestných činů, tím, že 
jsou porovnávány s různými databázemi 
hledaných osob a předmětů s cílem zajistit 
důkazy a případně nalézt spolupachatele a 
odhalit zločinecké sítě.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Údaje jmenné evidence cestujících
pomáhají donucovacím orgánům 
v prevenci, odhalování, vyšetřování a 
stíhání závažných trestných činů, včetně 
teroristických trestných činů, tím, že jsou 
porovnávány s různými databázemi 
hledaných osob a předmětů s cílem zajistit 
důkazy a případně nalézt spolupachatele a 
odhalit zločinecké sítě.

(6) Údaje jmenné evidence cestujících 
mohou pomáhat donucovacím orgánům 
v prevenci, odhalování, vyšetřování a 
stíhání teroristických trestných činů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 62
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Údaje jmenné evidence cestujících 
pomáhají donucovacím orgánům 
v prevenci, odhalování, vyšetřování a 
stíhání závažných trestných činů, včetně 
teroristických trestných činů, tím, že jsou 
porovnávány s různými databázemi 
hledaných osob a předmětů s cílem zajistit 
důkazy a případně nalézt spolupachatele a 
odhalit zločinecké sítě.

(6) Údaje jmenné evidence cestujících 
mohou pomáhat donucovacím orgánům 
v prevenci, odhalování, vyšetřování a 
stíhání závažných trestných činů, včetně 
teroristických trestných činů, tím, že jsou 
porovnávány s různými databázemi 
hledaných osob a předmětů s cílem zajistit 
důkazy a případně nalézt spolupachatele a 
odhalit zločinecké sítě.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Údaje jmenné evidence cestujících 
pomáhají donucovacím orgánům 
v prevenci, odhalování, vyšetřování a 
stíhání závažných trestných činů, včetně 
teroristických trestných činů, tím, že jsou 
porovnávány s různými databázemi 
hledaných osob a předmětů s cílem zajistit
důkazy a případně nalézt spolupachatele a 
odhalit zločinecké sítě.

(6) Údaje jmenné evidence cestujících 
mohou pomáhat donucovacím orgánům 
v prevenci, odhalování, vyšetřování a 
stíhání závažných nadnárodních trestných 
činů, včetně teroristických trestných činů, 
tím, že jsou porovnávány s různými 
databázemi hledaných osob a předmětů 
s cílem nalézt potřebné důkazy a případně 
nalézt spolupachatele a odhalit zločinecké 
sítě.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Alexander Alvaro



AM\898279CS.doc 15/99 PE486.017v02-00

CS

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Údaje jmenné evidence cestujících 
umožní donucovacím orgánům 
identifikovat osoby, které byly dříve 
„neznámé“, tj. osoby, které nebyly dříve 
podezřelé z účasti na závažné trestné 
činnosti či terorismu, u nichž však 
analýza údajů naznačuje, že mohou být do 
této trestné činnosti zapojeny, a měly by 
proto být příslušnými orgány dále 
zkoumány. Používáním údajů jmenné 
evidence cestujících mohou donucovací 
orgány reagovat na hrozbu závažné 
trestné činnosti a terorismu z jiné 
perspektivy, než je zpracování ostatních 
kategorií osobních údajů. Pro zajištění 
toho, aby bylo zpracování údajů 
nevinných osob a osob, které nejsou 
podezřelé ze spáchání trestného činu, co 
nejvíce omezeno, by však aspekty 
používání údajů jmenné evidence 
cestujících týkající se tvorby a uplatňování 
hodnotících kritérií měly být dále omezeny 
na závažné trestné činy, které jsou 
zároveň nadnárodní povahy, tj. jsou svou 
podstatou spojeny s cestováním a tedy se 
zpracovávanými druhy údajů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Údaje jmenné evidence cestujících 
umožní donucovacím orgánům 
identifikovat osoby, které byly dříve 
„neznámé“, tj. osoby, které nebyly dříve 

vypouští se
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podezřelé z účasti na závažné trestné 
činnosti či terorismu, u nichž však 
analýza údajů naznačuje, že mohou být do 
této trestné činnosti zapojeny, a měly by 
proto být příslušnými orgány dále 
zkoumány. Používáním údajů jmenné 
evidence cestujících mohou donucovací 
orgány reagovat na hrozbu závažné 
trestné činnosti a terorismu z jiné 
perspektivy, než je zpracování ostatních 
kategorií osobních údajů. Pro zajištění 
toho, aby bylo zpracování údajů 
nevinných osob a osob, které nejsou 
podezřelé ze spáchání trestného činu, co 
nejvíce omezeno, by však aspekty 
používání údajů jmenné evidence 
cestujících týkající se tvorby a uplatňování 
hodnotících kritérií měly být dále omezeny 
na závažné trestné činy, které jsou 
zároveň nadnárodní povahy, tj. jsou svou 
podstatou spojeny s cestováním a tedy se 
zpracovávanými druhy údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Údaje jmenné evidence cestujících 
umožní donucovacím orgánům 
identifikovat osoby, které byly dříve 
„neznámé“, tj. osoby, které nebyly dříve 
podezřelé z účasti na závažné trestné 
činnosti či terorismu, u nichž však
analýza údajů naznačuje, že mohou být do 
této trestné činnosti zapojeny, a měly by 
proto být příslušnými orgány dále 
zkoumány. Používáním údajů jmenné 
evidence cestujících mohou donucovací 
orgány reagovat na hrozbu závažné 
trestné činnosti a terorismu z jiné 

vypouští se



AM\898279CS.doc 17/99 PE486.017v02-00

CS

perspektivy, než je zpracování ostatních 
kategorií osobních údajů. Pro zajištění 
toho, aby bylo zpracování údajů 
nevinných osob a osob, které nejsou 
podezřelé ze spáchání trestného činu, co 
nejvíce omezeno, by však aspekty 
používání údajů jmenné evidence 
cestujících týkající se tvorby a uplatňování 
hodnotících kritérií měly být dále omezeny 
na závažné trestné činy, které jsou 
zároveň nadnárodní povahy, tj. jsou svou 
podstatou spojeny s cestováním a tedy se 
zpracovávanými druhy údajů.

Or. en

Odůvodnění

Profilování či vytvoření hodnoticích kritérií a jejich uplatňování nesmí být povoleno z důvodu 
neexistence právní definice profilování na úrovni EU.

Pozměňovací návrh 67
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Údaje jmenné evidence cestujících 
umožní donucovacím orgánům 
identifikovat osoby, které byly dříve 
„neznámé“, tj. osoby, které nebyly dříve 
podezřelé z účasti na závažné trestné 
činnosti či terorismu, u nichž však 
analýza údajů naznačuje, že mohou být do 
této trestné činnosti zapojeny, a měly by 
proto být příslušnými orgány dále 
zkoumány. Používáním údajů jmenné 
evidence cestujících mohou donucovací 
orgány reagovat na hrozbu závažné 
trestné činnosti a terorismu z jiné 
perspektivy, než je zpracování ostatních 
kategorií osobních údajů. Pro zajištění 
toho, aby bylo zpracování údajů 
nevinných osob a osob, které nejsou 

vypouští se
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podezřelé ze spáchání trestného činu, co 
nejvíce omezeno, by však aspekty 
používání údajů jmenné evidence 
cestujících týkající se tvorby a uplatňování 
hodnotících kritérií měly být dále omezeny 
na závažné trestné činy, které jsou 
zároveň nadnárodní povahy, tj. jsou svou 
podstatou spojeny s cestováním a tedy se 
zpracovávanými druhy údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Údaje jmenné evidence cestujících 
umožní donucovacím orgánům 
identifikovat osoby, které byly dříve 
„neznámé“, tj. osoby, které nebyly dříve 
podezřelé z účasti na závažné trestné 
činnosti či terorismu, u nichž však analýza 
údajů naznačuje, že mohou být do této 
trestné činnosti zapojeny, a měly by proto
být příslušnými orgány dále zkoumány. 
Používáním údajů jmenné evidence 
cestujících mohou donucovací orgány 
reagovat na hrozbu závažné trestné činnosti 
a terorismu z jiné perspektivy, než je 
zpracování ostatních kategorií osobních 
údajů. Pro zajištění toho, aby bylo 
zpracování údajů nevinných osob a osob, 
které nejsou podezřelé ze spáchání 
trestného činu, co nejvíce omezeno, by 
však aspekty používání údajů jmenné 
evidence cestujících týkající se tvorby a 
uplatňování hodnotících kritérií měly být 
dále omezeny na závažné trestné činy, 
které jsou zároveň nadnárodní povahy, tj. 
jsou svou podstatou spojeny s cestováním a 
tedy se zpracovávanými druhy údajů.

(7) Údaje jmenné evidence cestujících 
mohou umožnit donucovacím orgánům 
identifikovat osoby, které byly dříve 
„neznámé“, tj. osoby, které nebyly dříve 
podezřelé z účasti na závažné nadnárodní
trestné činnosti či terorismu, u nichž však 
analýza údajů naznačuje, že mohou být do 
této trestné činnosti zapojeny. Jelikož 
takové náznaky nemají sílu podezření,
měly by být tyto osoby příslušnými orgány 
dále zkoumány jedině v případech 
souvisejících se specifickými případy 
závažné trestné činnosti či terorismu.
Používáním údajů jmenné evidence 
cestujících mohou donucovací orgány 
reagovat na hrozbu závažné nadnárodní 
trestné činnosti a terorismu z jiné 
perspektivy, než je zpracování ostatních 
kategorií osobních údajů. Pro zajištění 
toho, aby bylo zpracování údajů nevinných 
osob a osob, které nejsou podezřelé ze 
spáchání trestného činu, co nejvíce 
omezeno, by však používání jmenné 
evidence cestujících mělo být dále 
omezeno na závažné trestné činy, které 
jsou zároveň nadnárodní povahy, tj. jsou 
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svou podstatou spojeny s cestováním a 
tedy se zpracovávanými druhy údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Údaje jmenné evidence cestujících 
umožní donucovacím orgánům 
identifikovat osoby, které byly dříve 
„neznámé“, tj. osoby, které nebyly dříve 
podezřelé z účasti na závažné trestné 
činnosti či terorismu, u nichž však analýza 
údajů naznačuje, že mohou být do této 
trestné činnosti zapojeny, a měly by proto 
být příslušnými orgány dále zkoumány. 
Používáním údajů jmenné evidence 
cestujících mohou donucovací orgány 
reagovat na hrozbu závažné trestné 
činnosti a terorismu z jiné perspektivy, než 
je zpracování ostatních kategorií osobních 
údajů. Pro zajištění toho, aby bylo 
zpracování údajů nevinných osob a osob, 
které nejsou podezřelé ze spáchání 
trestného činu, co nejvíce omezeno, by 
však aspekty používání údajů jmenné 
evidence cestujících týkající se tvorby a 
uplatňování hodnotících kritérií měly být 
dále omezeny na závažné trestné činy, 
které jsou zároveň nadnárodní povahy, tj. 
jsou svou podstatou spojeny s cestováním a 
tedy se zpracovávanými druhy údajů.

(7) Údaje jmenné evidence cestujících 
umožní donucovacím orgánům 
identifikovat osoby, které byly dříve 
„neznámé“, tj. osoby, které nebyly dříve 
podezřelé z účasti na terorismu, u nichž 
však analýza údajů naznačuje, že mohou 
být do této trestné činnosti zapojeny, a 
měly by proto být příslušnými orgány dále 
zkoumány. Používáním údajů jmenné 
evidence cestujících mohou donucovací 
orgány reagovat na hrozbu terorismu z jiné 
perspektivy, než je zpracování ostatních 
kategorií osobních údajů. Pro zajištění 
toho, aby bylo zpracování údajů nevinných 
osob a osob, které nejsou podezřelé ze 
spáchání trestného činu, co nejvíce 
omezeno, by však aspekty používání údajů 
jmenné evidence cestujících týkající se 
tvorby a uplatňování hodnotících kritérií 
měly být dále omezeny na závažné trestné 
činy, které jsou zároveň nadnárodní 
povahy, tj. jsou svou podstatou spojeny 
s cestováním a tedy se zpracovávanými 
druhy údajů, to jest terorismus.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Alexander Alvaro
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Zpracování osobních údajů musí být 
přiměřené vzhledem ke zvláštnímu 
bezpečnostnímu cíli, jenž tato směrnice 
sleduje.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Zpracování osobních údajů musí být 
přiměřené vzhledem ke zvláštnímu 
bezpečnostnímu cíli, jenž tato směrnice 
sleduje.

(8) Zpracování osobních údajů musí být 
nezbytné a přiměřené vzhledem ke 
zvláštnímu účelu, jenž tato směrnice 
sleduje.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Používání jmenné evidence cestujících 
společně s předběžnými informacemi 
o cestujících má v některých případech 
přínos spočívající v tom, že tyto údaje 
pomohou členským státům ověřit 
totožnost jednotlivce, a zhodnotí se tak pro 
oblast vynucování práva.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 73
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Používání jmenné evidence cestujících 
společně s předběžnými informacemi 
o cestujících má v některých případech 
přínos spočívající v tom, že tyto údaje 
pomohou členským státům ověřit 
totožnost jednotlivce, a zhodnotí se tak pro 
oblast vynucování práva.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Pro prevenci, odhalování, vyšetřování 
a stíhání teroristických trestných činů a 
závažné trestné činnosti je proto nezbytné, 
aby ustanovení, jež ukládá povinnosti 
leteckým dopravcům, kteří provozují 
mezinárodní lety na území nebo z území 
jednoho či více členských států Evropské 
unie, zavedly všechny členské státy.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Jan Philipp Albrecht
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Pro prevenci, odhalování, vyšetřování 
a stíhání teroristických trestných činů a 
závažné trestné činnosti je proto nezbytné, 
aby ustanovení, jež ukládá povinnosti 
leteckým dopravcům, kteří provozují 
mezinárodní lety na území nebo z území 
jednoho či více členských států Evropské 
unie, zavedly všechny členské státy.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Pro prevenci, odhalování, vyšetřování 
a stíhání teroristických trestných činů a 
závažné trestné činnosti je proto nezbytné, 
aby ustanovení, jež ukládá povinnosti 
leteckým dopravcům, kteří provozují 
mezinárodní lety na území nebo z území 
jednoho či více členských států Evropské 
unie, zavedly všechny členské státy.

(10) Pro prevenci, odhalování, vyšetřování 
a stíhání teroristických trestných činů a 
závažné nadnárodní trestné činnosti 
mohou všechny členské státy zavést
ustanovení, jež ukládá povinnosti leteckým 
dopravcům, kteří provozují mezinárodní 
lety na území nebo z území jednoho či více 
členských států Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Pro prevenci, odhalování, vyšetřování (10) Pro prevenci, odhalování, vyšetřování 
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a stíhání teroristických trestných činů a 
závažné trestné činnosti je proto nezbytné, 
aby ustanovení, jež ukládá povinnosti 
leteckým dopravcům, kteří provozují 
mezinárodní lety na území nebo z území 
jednoho či více členských států Evropské 
unie, zavedly všechny členské státy.

a stíhání teroristických trestných činů je 
proto nezbytné, aby ustanovení, jež ukládá 
povinnosti leteckým dopravcům, kteří 
provozují mezinárodní lety na území nebo 
z území jednoho či více členských států 
Evropské unie, zavedly všechny členské 
státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Pro prevenci, odhalování, vyšetřování 
a stíhání teroristických trestných činů a 
závažné trestné činnosti je proto nezbytné, 
aby ustanovení, jež ukládá povinnosti 
leteckým dopravcům, kteří provozují 
mezinárodní lety na území nebo z území 
jednoho či více členských států Evropské 
unie, zavedly všechny členské státy.

(10) Pro prevenci, odhalování, vyšetřování 
a stíhání teroristických trestných činů a 
závažné nadnárodní trestné činnosti je 
proto nezbytné, aby ustanovení, jež ukládá 
povinnosti leteckým dopravcům, kteří 
provozují mezinárodní lety na území nebo 
z území jednoho či více členských států 
Evropské unie, zavedly všechny členské 
státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Manfred Weber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Pro prevenci, odhalování, vyšetřování 
a stíhání teroristických trestných činů a 
závažné trestné činnosti je proto nezbytné, 
aby ustanovení, jež ukládá povinnosti 
leteckým dopravcům, kteří provozují 
mezinárodní lety na území nebo z území 

(10) Pro prevenci, odhalování, vyšetřování 
a stíhání teroristických trestných činů a 
závažné trestné činnosti by bylo užitečné, 
aby ustanovení, jež ukládá povinnosti 
leteckým dopravcům, kteří provozují 
mezinárodní lety na území nebo z území 
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jednoho či více členských států Evropské 
unie, zavedly všechny členské státy.

jednoho či více členských států Evropské 
unie, zavedly všechny členské státy. Je 
však na členských státech, zda se 
rozhodnou k tomuto účelu využít jmenné 
evidence cestujících. Ustanovení této 
směrnice platí pouze pro ty členské státy, 
které využívají jmenné evidence 
cestujících.

Or. de

Pozměňovací návrh 80
Véronique Mathieu

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Pro prevenci, odhalování, vyšetřování 
a stíhání teroristických trestných činů a 
závažné trestné činnosti je proto nezbytné, 
aby ustanovení, jež ukládá povinnosti 
leteckým dopravcům, kteří provozují 
mezinárodní lety na území nebo z území 
jednoho či více členských států Evropské 
unie, zavedly všechny členské státy.

(10) Pro prevenci, odhalování, vyšetřování 
a stíhání teroristických trestných činů a 
závažné trestné činnosti je proto nezbytné, 
aby ustanovení, jež ukládá povinnosti 
leteckým dopravcům, kteří v rámci Unie 
nebo mimo ni provozují lety na území 
nebo z území jednoho či více členských 
států Evropské unie, zavedly všechny 
členské státy.

Or. fr

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je začlenit do působnosti směrnice také všechny lety 
v rámci Unie. Výraz „(lety) v rámci Unie nebo mimo ni“ je proto vhodnější než výraz 
„mezinárodní/tuzemské lety“, který je převzat ze Schengenského hraničního kodexu 
a nevyhovuje účelům směrnice, která má být použitelná na celém území Evropské unie.

Pozměňovací návrh 81
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Pro prevenci, odhalování, vyšetřování 
a stíhání teroristických trestných činů a 
závažné trestné činnosti je proto nezbytné, 
aby ustanovení, jež ukládá povinnosti 
leteckým dopravcům, kteří provozují 
mezinárodní lety na území nebo z území 
jednoho či více členských států Evropské 
unie, zavedly všechny členské státy.

(10) Pro prevenci, odhalování, vyšetřování 
a stíhání teroristických trestných činů a 
závažné nadnárodní trestné činnosti je 
proto nezbytné, aby ustanovení, jež ukládá 
povinnosti leteckým dopravcům, kteří 
provozují mezinárodní lety směřující na 
území nebo z území jednoho či více 
členských států Evropské unie, zavedly 
všechny členské státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Letečtí dopravci již shromažďují a 
zpracovávají údaje jmenné evidence 
cestujících pro vlastní komerční účely. 
Tato směrnice by neměla leteckým 
dopravcům ukládat žádnou povinnost 
shromažďovat nebo uchovávat další údaje 
o cestujících ani cestujícím ukládat 
povinnost poskytovat žádné další údaje 
kromě těch, které již leteckým dopravcům 
poskytují.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11



PE486.017v02-00 26/99 AM\898279CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Letečtí dopravci již shromažďují a 
zpracovávají údaje jmenné evidence 
cestujících pro vlastní komerční účely. 
Tato směrnice by neměla leteckým 
dopravcům ukládat žádnou povinnost 
shromažďovat nebo uchovávat další údaje 
o cestujících ani cestujícím ukládat 
povinnost poskytovat žádné další údaje 
kromě těch, které již leteckým dopravcům 
poskytují.

(11) Letečtí dopravci již shromažďují a 
zpracovávají údaje jmenné evidence 
cestujících pro vlastní komerční účely. 
Tato směrnice by neměla leteckým 
dopravcům ukládat žádnou povinnost 
shromažďovat nebo uchovávat další údaje 
o cestujících ani cestujícím ukládat 
povinnost poskytovat žádné další údaje 
kromě těch, které již leteckým dopravcům 
poskytují. Pokud letečtí dopravci běžně 
v rámci obvyklého výkonu obchodní 
činnosti údaje pro obchodní účely 
neshromažďují, neměli by mít povinnost 
postupy ke shromažďování takových 
údajů nyní zavést.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Náklady na zpracování a předávání 
údajů jmenné evidence cestujících by 
měly nést členské státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Definice teroristických trestných činů 
by měla být převzata z článků 1 až 4 
rámcového rozhodnutí Rady 
2002/475/SVV o boji proti terorismu. 
Definice závažné trestné činnosti by měla 
být převzata z článku 2 rámcového 
rozhodnutí Rady 2002/584/JHA ze dne 
13. června 2002 o evropském zatýkacím 
rozkazu a postupech předávání mezi 
členskými státy. Členské státy však smí 
vyjmout méně závažné trestné činy, 
u nichž by s přihlédnutím k jejich systému 
trestního soudnictví zpracování údajů 
jmenné evidence cestujících podle této 
směrnice nebylo v souladu se zásadou 
proporcionality. Definice závažné 
nadnárodní trestné činnosti by měla být 
převzata z článku 2 rámcového rozhodnutí 
Rady 2002/584/SVV a z Úmluvy OSN 
proti nadnárodnímu organizovanému 
zločinu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Definice teroristických trestných činů 
by měla být převzata z článků 1 až 4 
rámcového rozhodnutí Rady 
2002/475/SVV o boji proti terorismu. 
Definice závažné trestné činnosti by měla 
být převzata z článku 2 rámcového 
rozhodnutí Rady 2002/584/JHA ze dne 
13. června 2002 o evropském zatýkacím 
rozkazu a postupech předávání mezi 
členskými státy. Členské státy však smí 
vyjmout méně závažné trestné činy, 

(12) Definice teroristických trestných činů 
by měla být převzata z článků 1 až 4 
rámcového rozhodnutí Rady 
2002/475/SVV o boji proti terorismu. 
Definice závažné nadnárodní trestné 
činnosti by měla být převzata z čl. 2 odst. 2
rámcového rozhodnutí Rady 
2002/584/SVV jedině v případě, že je dle 
vnitrostátního práva členského státu 
postižitelná trestem odnětí svobody nebo 
ochranným opatřením spojeným 
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u nichž by s přihlédnutím k jejich systému 
trestního soudnictví zpracování údajů 
jmenné evidence cestujících podle této 
směrnice nebylo v souladu se zásadou 
proporcionality. Definice závažné 
nadnárodní trestné činnosti by měla být 
převzata z článku 2 rámcového rozhodnutí 
Rady 2002/584/SVV a z Úmluvy OSN 
proti nadnárodnímu organizovanému 
zločinu.

s odnětím osobní svobody na dobu 
nejméně tří let a že je spáchána ve více 
než jednom členském státě, a z Úmluvy 
OSN proti nadnárodnímu organizovanému 
zločinu.

Or. en

Odůvodnění

Údaje ze jmenné evidence cestujících by měly být zpracovávány výhradně pro účely prevence, 
odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné nadnárodní trestné 
činnosti. Údaje ze jmenné evidence cestujících nesmějí být použity pro jiné účely.

Pozměňovací návrh 87
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Definice teroristických trestných činů 
by měla být převzata z článků 1 až 4 
rámcového rozhodnutí Rady 
2002/475/SVV o boji proti terorismu. 
Definice závažné trestné činnosti by měla 
být převzata z článku 2 rámcového 
rozhodnutí Rady 2002/584/JHA ze dne 
13. června 2002 o evropském zatýkacím 
rozkazu a postupech předávání mezi 
členskými státy. Členské státy však smí
vyjmout méně závažné trestné činy, 
u nichž by s přihlédnutím k jejich systému 
trestního soudnictví zpracování údajů 
jmenné evidence cestujících podle této 
směrnice nebylo v souladu se zásadou 
proporcionality. Definice závažné 
nadnárodní trestné činnosti by měla být 
převzata z článku 2 rámcového rozhodnutí 
Rady 2002/584/SVV a z Úmluvy OSN 

(12) Definice teroristických trestných činů 
by měla být převzata z článků 1 až 4 
rámcového rozhodnutí Rady 
2002/475/SVV o boji proti terorismu. 
Definice závažné trestné činnosti by měla 
být převzata z článku 2 rámcového 
rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 
13. června 2002 o evropském zatýkacím 
rozkazu a postupech předávání mezi 
členskými státy. Členské státy by však 
měly vyjmout méně závažné trestné činy, 
u nichž by s přihlédnutím k jejich systému 
trestního soudnictví zpracování údajů 
jmenné evidence cestujících podle této 
směrnice nebylo v souladu se zásadou 
proporcionality. Definice závažné 
nadnárodní trestné činnosti by měla být 
převzata z článku 2 rámcového rozhodnutí 
Rady 2002/584/SVV a z Úmluvy OSN 
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proti nadnárodnímu organizovanému 
zločinu.

proti nadnárodnímu organizovanému 
zločinu.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Axel Voss

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Definice teroristických trestných činů 
by měla být převzata z článků 1 až 4 
rámcového rozhodnutí Rady 
2002/475/SVV o boji proti terorismu. 
Definice závažné trestné činnosti by měla 
být převzata z článku 2 rámcového 
rozhodnutí Rady 2002/584/JHA ze dne 
13. června 2002 o evropském zatýkacím 
rozkazu a postupech předávání mezi 
členskými státy. Členské státy však smí
vyjmout méně závažné trestné činy, u 
nichž by s přihlédnutím k jejich systému 
trestního soudnictví zpracování údajů 
jmenné evidence cestujících podle této 
směrnice nebylo v souladu se zásadou 
proporcionality. Definice závažné 
nadnárodní trestné činnosti by měla být 
převzata z článku 2 rámcového rozhodnutí 
Rady 2002/584/SVV a z Úmluvy OSN 
proti nadnárodnímu organizovanému 
zločinu.

(12) Definice teroristických trestných činů 
by měla být převzata z článků 1 až 4 
rámcového rozhodnutí Rady 
2002/475/SVV o boji proti terorismu. 
Definice závažné trestné činnosti by měla 
být převzata z článku 2 rámcového 
rozhodnutí Rady 2002/584/JHA ze dne 
13. června 2002 o evropském zatýkacím 
rozkazu a postupech předávání mezi 
členskými státy. Složka pro informace 
o cestujících však může vyjmout méně 
závažné trestné činy, u nichž by zpracování 
údajů jmenné evidence cestujících podle 
této směrnice nebylo v souladu se zásadou 
proporcionality. Definice závažné 
nadnárodní trestné činnosti by měla být 
převzata z článku 2 rámcového rozhodnutí 
Rady 2002/584/SVV a z Úmluvy OSN 
proti nadnárodnímu organizovanému 
zločinu.

Or. de

Pozměňovací návrh 89
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Definice teroristických trestných činů 
by měla být převzata z článků 1 až 4
rámcového rozhodnutí Rady 
2002/475/SVV o boji proti terorismu. 
Definice závažné trestné činnosti by měla 
být převzata z článku 2 rámcového 
rozhodnutí Rady 2002/584/JHA ze dne 
13. června 2002 o evropském zatýkacím 
rozkazu a postupech předávání mezi 
členskými státy. Členské státy však smí
vyjmout méně závažné trestné činy, 
u nichž by s přihlédnutím k jejich systému 
trestního soudnictví zpracování údajů 
jmenné evidence cestujících podle této 
směrnice nebylo v souladu se zásadou 
proporcionality. Definice závažné 
nadnárodní trestné činnosti by měla být 
převzata z článku 2 rámcového rozhodnutí 
Rady 2002/584/SVV a z Úmluvy OSN 
proti nadnárodnímu organizovanému 
zločinu.

(12) Definice teroristických trestných činů 
by měla být převzata z článku 1
rámcového rozhodnutí Rady 
2002/475/SVV o boji proti terorismu. 
Definice závažné nadnárodní trestné 
činnosti by měla být převzata z článku 2 
rámcového rozhodnutí Rady 2002/584/SVV
a z Úmluvy OSN proti nadnárodnímu 
organizovanému zločinu. Členské státy by 
měly vyjmout trestné činy, u nichž by 
s přihlédnutím k jejich systému trestního 
soudnictví zpracování údajů jmenné 
evidence cestujících podle této směrnice 
nebylo v souladu se zásadou 
proporcionality.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Definice teroristických trestných činů 
by měla být převzata z článků 1 až 4 
rámcového rozhodnutí Rady 
2002/475/SVV o boji proti terorismu.
Definice závažné trestné činnosti by měla 
být převzata z článku 2 rámcového 
rozhodnutí Rady 2002/584/JHA ze dne 
13. června 2002 o evropském zatýkacím 
rozkazu a postupech předávání mezi 
členskými státy. Členské státy však smí 
vyjmout méně závažné trestné činy, 

(12) Definice teroristických trestných činů 
by měla být převzata z článků 1 až 4 
rámcového rozhodnutí Rady 
2002/475/SVV o boji proti terorismu.



AM\898279CS.doc 31/99 PE486.017v02-00

CS

u nichž by s přihlédnutím k jejich systému 
trestního soudnictví zpracování údajů 
jmenné evidence cestujících podle této 
směrnice nebylo v souladu se zásadou 
proporcionality. Definice závažné 
nadnárodní trestné činnosti by měla být 
převzata z článku 2 rámcového rozhodnutí 
Rady 2002/584/SVV a z Úmluvy OSN 
proti nadnárodnímu organizovanému 
zločinu.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Definice teroristických trestných činů 
by měla být převzata z článků 1 až 4
rámcového rozhodnutí Rady 
2002/475/SVV o boji proti terorismu. 
Definice závažné trestné činnosti by měla 
být převzata z článku 2 rámcového 
rozhodnutí Rady 2002/584/JHA ze dne 
13. června 2002 o evropském zatýkacím 
rozkazu a postupech předávání mezi 
členskými státy. Členské státy však smí 
vyjmout méně závažné trestné činy, 
u nichž by s přihlédnutím k jejich systému 
trestního soudnictví zpracování údajů 
jmenné evidence cestujících podle této 
směrnice nebylo v souladu se zásadou 
proporcionality. Definice závažné 
nadnárodní trestné činnosti by měla být 
převzata z článku 2 rámcového rozhodnutí 
Rady 2002/584/SVV a z Úmluvy OSN 
proti nadnárodnímu organizovanému 
zločinu.

(12) Definice teroristických trestných činů 
by měla být převzata z článků 1 až 4 
rámcového rozhodnutí Rady 
2002/475/SVV o boji proti terorismu. 
Definice závažné nadnárodní trestné 
činnosti by měla být převzata z článku 2 
rámcového rozhodnutí Rady 2002/584/SVV
ze dne 13. června 2002 o evropském 
zatýkacím rozkazu a postupech předávání 
mezi členskými státy a z Úmluvy OSN 
proti nadnárodnímu organizovanému 
zločinu. Členské státy však smí vyjmout 
méně závažné trestné činy, u nichž by 
s přihlédnutím k jejich systému trestního 
soudnictví zpracování údajů jmenné 
evidence cestujících podle této směrnice 
nebylo v souladu se zásadou 
proporcionality.

Or. en
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Pozměňovací návrh 92
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Definice teroristických trestných činů 
by měla být převzata z článků 1 až 4
rámcového rozhodnutí Rady 
2002/475/SVV o boji proti terorismu. 
Definice závažné trestné činnosti by měla 
být převzata z článku 2 rámcového 
rozhodnutí Rady 2002/584/JHA ze dne 
13. června 2002 o evropském zatýkacím 
rozkazu a postupech předávání mezi 
členskými státy. Členské státy však smí
vyjmout méně závažné trestné činy, 
u nichž by s přihlédnutím k jejich systému 
trestního soudnictví zpracování údajů 
jmenné evidence cestujících podle této 
směrnice nebylo v souladu se zásadou 
proporcionality. Definice závažné 
nadnárodní trestné činnosti by měla být 
převzata z článku 2 rámcového rozhodnutí 
Rady 2002/584/SVV a z Úmluvy OSN 
proti nadnárodnímu organizovanému 
zločinu.

(12) Definice teroristických trestných činů 
by měla být převzata z článku 1
rámcového rozhodnutí Rady 
2002/475/SVV o boji proti terorismu. 
Definice závažné nadnárodní trestné 
činnosti by měla být převzata z článku 2 
rámcového rozhodnutí Rady 2002/584/SVV
ze dne 13. června 2002 o evropském 
zatýkacím rozkazu a z Úmluvy OSN proti 
nadnárodnímu organizovanému zločinu. 
Členské státy by však měly vyjmout méně 
závažné trestné činy, u nichž by 
s přihlédnutím k jejich systému trestního 
soudnictví zpracování údajů jmenné 
evidence cestujících podle této směrnice 
nebylo v souladu se zásadou 
proporcionality.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) V zájmu jasnosti a nižších nákladů 
pro letecké dopravce by údaje jmenné 
evidence cestujících je třeba, aby byly 
předávány jedinému určenému útvaru 
(složce pro informace o cestujících) 

vypouští se
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v příslušném členském státě.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Axel Voss

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) V zájmu jasnosti a nižších nákladů pro 
letecké dopravce by údaje jmenné evidence 
cestujících je třeba, aby byly předávány 
jedinému určenému útvaru (složce pro 
informace o cestujících) v příslušném 
členském státě.

(13) V zájmu jasnosti a nižších nákladů pro 
letecké dopravce by údaje jmenné evidence 
cestujících je třeba, aby byly předávány 
jedinému určenému útvaru (složce pro 
informace o cestujících) v Evropské unii.

Or. de

Odůvodnění

Je nutné odmítnout zřízení decentralizovaného systému. Nejen cena zřízení, ale také běžné 
náklady na infrastrukturu a lidské zdroje pro až 27 vnitrostátních složek pro informace 
o cestujících jsou nepřiměřeně vysoké v porovnání s decentralizovaným systémem. 
Odpovědnost za vybudování decentralizovaného systému by nesly jednotlivé členské státy. 
Tato úloha by řadu z nich v současné těžké hospodářské situaci přetížila z hlediska 
organizačního i finančního. 

Pozměňovací návrh 95
Tanja Fajon

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) V zájmu jasnosti a nižších nákladů pro 
letecké dopravce by údaje jmenné evidence 
cestujících je třeba, aby byly předávány 
jedinému určenému útvaru (složce pro 
informace o cestujících) v příslušném 

(13) V zájmu jasnosti a nižších nákladů pro 
letecké dopravce by údaje jmenné evidence 
cestujících měly být předávány jedinému 
určenému útvaru (složce pro informace 
o cestujících) v příslušném členském státě.
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členském státě. Ze souhrnného rozpočtu Evropské unie by 
měla být v nezbytných případech 
poskytována finanční podpora členským 
státům či leteckým společnostem 
provozujícím osobní dopravu, z níž by byly 
hrazeny náklady na vytvoření, provoz a 
udržování vlastních systémů jmenné 
evidence cestujících a předávání údajů 
jmenné evidence cestujících.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Členské státy by měly zajistit, aby 
veškeré předávání údajů jmenné evidence 
cestujících nebo výsledků zpracování 
údajů jmenné evidence cestujících, jakož i 
uchovávání těchto údajů ze strany složky 
pro informace o cestujících probíhalo při 
zohlednění nejvyšších bezpečnostních 
norem.

Or. ro

Pozměňovací návrh 97
Hubert Pirker, Frank Engel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Evropská komise by měla zajistit, 
aby veškeré subjekty a orgány Unie, jako 
jsou například agentury, kterým 
v důsledku ustanovení této směrnice nebo 
z ní vyplývajících prováděcích pravidel 
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v členských státech vzniklo překročení 
nákladů, byly vybaveny dostatečnými 
dodatečnými finančními a lidskými zdroji. 

Or. de

Pozměňovací návrh 98
Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Obsah veškerých seznamů 
požadovaných údajů jmenné evidence 
cestujících, které mají být složce pro 
informace o cestujících poskytovány, je 
třeba vypracovat tak, aby objektivně 
odrážel legitimní potřeby veřejných 
orgánů pro účely prevence, odhalování, 
vyšetřování a stíhání teroristických 
trestných činů nebo závažné trestné 
činnosti, čímž se zlepší vnitřní bezpečnost 
v rámci Unie a ochrání základní práva 
občanů, jmenovitě právo na soukromí a 
ochranu osobních údajů. Tyto seznamy by 
neměly obsahovat žádné osobní údaje, 
které by mohly odhalit rasový nebo 
etnický původ osoby, její náboženské nebo 
filozofické přesvědčení, její politické 
názory, členství v odborových 
organizacích nebo údaje týkající se zdraví 
nebo sexuální orientace. Údaje jmenné 
evidence cestujících by měly obsahovat 
informace o rezervaci a cestovní trase, 
které příslušným orgánům umožňují 
identifikovat cestující v letecké dopravě, 
kteří představují hrozbu pro vnitřní 
bezpečnost.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 99
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Obsah veškerých seznamů 
požadovaných údajů jmenné evidence 
cestujících, které mají být složce pro 
informace o cestujících poskytovány, je 
třeba vypracovat tak, aby objektivně 
odrážel legitimní potřeby veřejných orgánů 
pro účely prevence, odhalování, 
vyšetřování a stíhání teroristických 
trestných činů nebo závažné trestné 
činnosti, čímž se zlepší vnitřní bezpečnost 
v rámci Unie a ochrání základní práva 
občanů, jmenovitě právo na soukromí a 
ochranu osobních údajů. Tyto seznamy by 
neměly obsahovat žádné osobní údaje, 
které by mohly odhalit rasový nebo 
etnický původ osoby, její náboženské nebo 
filozofické přesvědčení, její politické 
názory, členství v odborových 
organizacích nebo údaje týkající se zdraví 
nebo sexuální orientace. Údaje jmenné 
evidence cestujících by měly obsahovat 
informace o rezervaci a cestovní trase, 
které příslušným orgánům umožňují 
identifikovat cestující v letecké dopravě, 
kteří představují hrozbu pro vnitřní 
bezpečnost.

(14) Obsah veškerých seznamů 
požadovaných údajů jmenné evidence 
cestujících, které mají být složce pro 
informace o cestujících poskytovány, je 
třeba vypracovat tak, aby objektivně 
odrážel legitimní potřeby veřejných orgánů 
pro účely prevence, odhalování, 
vyšetřování a stíhání teroristických 
trestných činů nebo závažné nadnárodní
trestné činnosti, čímž se zlepší vnitřní 
bezpečnost v rámci Unie a ochrání 
základní práva občanů, jmenovitě právo na 
soukromí a ochranu osobních údajů
v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady ze dne [...] o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se 
zpracováváním osobních údajů 
příslušnými orgány za účelem prevence, 
vyšetřování, odhalování či stíhání 
trestných činů nebo výkonu trestů a 
o volném pohybu těchto údajů a 
zajištěním dodržování vysoké míry 
ochrany zaručené Listinou základních 
práv Evropské unie, Úmluvou Rady 
Evropy č. 108 o ochraně osob s ohledem 
na automatizované zpracování osobních 
údajů a Evropskou úmluvou o ochraně 
lidských práv a základních svobod. Tyto 
seznamy by neměly obsahovat žádné 
citlivé údaje.

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Obsah veškerých seznamů 
požadovaných údajů jmenné evidence 
cestujících, které mají být složce pro 
informace o cestujících poskytovány, je 
třeba vypracovat tak, aby objektivně 
odrážel legitimní potřeby veřejných orgánů 
pro účely prevence, odhalování, 
vyšetřování a stíhání teroristických 
trestných činů nebo závažné trestné 
činnosti, čímž se zlepší vnitřní bezpečnost 
v rámci Unie a ochrání základní práva 
občanů, jmenovitě právo na soukromí a 
ochranu osobních údajů. Tyto seznamy by 
neměly obsahovat žádné osobní údaje, 
které by mohly odhalit rasový nebo etnický 
původ osoby, její náboženské nebo 
filozofické přesvědčení, její politické 
názory, členství v odborových organizacích 
nebo údaje týkající se zdraví nebo sexuální 
orientace. Údaje jmenné evidence 
cestujících by měly obsahovat informace 
o rezervaci a cestovní trase, které 
příslušným orgánům umožňují 
identifikovat cestující v letecké dopravě, 
kteří představují hrozbu pro vnitřní 
bezpečnost.

(14) Obsah veškerých seznamů 
požadovaných údajů jmenné evidence 
cestujících, které mají být složce pro 
informace o cestujících poskytovány, je 
třeba vypracovat tak, aby objektivně 
odrážel legitimní potřeby veřejných orgánů 
pro účely prevence, odhalování, 
vyšetřování a stíhání teroristických 
trestných činů nebo závažné nadnárodní 
trestné činnosti, čímž se zlepší vnitřní 
bezpečnost v rámci Unie a ochrání 
základní práva občanů, jmenovitě právo na 
soukromí a ochranu osobních údajů. Tyto 
seznamy by neměly obsahovat žádné 
osobní údaje, a zejména žádné údaje, které 
by mohly odhalit pohlaví, rasový, etnický 
či sociální původ osoby, její genetické 
rysy, jazyk, náboženské nebo filozofické 
přesvědčení, její politické názory, členství 
v odborových organizacích nebo údaje 
týkající se zdraví nebo sexuální orientace.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Axel Voss

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Obsah veškerých seznamů
požadovaných údajů jmenné evidence 
cestujících, které mají být složce pro 
informace o cestujících poskytovány, je 
třeba vypracovat tak, aby objektivně 
odrážel legitimní potřeby veřejných orgánů 

(14) Obsah veškerých požadovaných údajů 
jmenné evidence cestujících, které mají být 
složce pro informace o cestujících 
poskytovány, je třeba vypracovat tak, aby 
objektivně odrážel legitimní potřeby 
veřejných orgánů pro účely prevence, 



PE486.017v02-00 38/99 AM\898279CS.doc

CS

pro účely prevence, odhalování, 
vyšetřování a stíhání teroristických 
trestných činů nebo závažné trestné 
činnosti, čímž se zlepší vnitřní bezpečnost 
v rámci Unie a ochrání základní práva 
občanů, jmenovitě právo na soukromí a 
ochranu osobních údajů. Tyto seznamy by 
neměly obsahovat žádné osobní údaje, 
které by mohly odhalit rasový nebo etnický 
původ osoby, její náboženské nebo 
filozofické přesvědčení, její politické 
názory, členství v odborových organizacích 
nebo údaje týkající se zdraví nebo sexuální 
orientace. Údaje jmenné evidence 
cestujících by měly obsahovat informace 
o rezervaci a cestovní trase, které 
příslušným orgánům umožňují 
identifikovat cestující v letecké dopravě, 
kteří představují hrozbu pro vnitřní 
bezpečnost.

odhalování, vyšetřování a stíhání 
teroristických trestných činů nebo závažné 
trestné činnosti, čímž se zlepší vnitřní 
bezpečnost v rámci Unie a ochrání 
základní práva občanů, jmenovitě právo na 
soukromí a ochranu osobních údajů. Tyto 
údaje jmenné evidence by neměly 
obsahovat žádné osobní údaje, které by 
mohly odhalit rasový nebo etnický původ 
osoby, její náboženské nebo filozofické 
přesvědčení, její politické názory, členství 
v odborových organizacích nebo údaje 
týkající se zdraví nebo sexuální orientace. 
Údaje jmenné evidence cestujících by měly 
obsahovat informace o rezervaci a cestovní 
trase, které příslušným orgánům umožňují 
identifikovat cestující v letecké dopravě, 
kteří představují hrozbu pro vnitřní 
bezpečnost.

Or. de

Pozměňovací návrh 102
Kinga Göncz

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Obsah veškerých seznamů 
požadovaných údajů jmenné evidence 
cestujících, které mají být složce pro 
informace o cestujících poskytovány, je 
třeba vypracovat tak, aby objektivně 
odrážel legitimní potřeby veřejných orgánů 
pro účely prevence, odhalování, 
vyšetřování a stíhání teroristických 
trestných činů nebo závažné trestné 
činnosti, čímž se zlepší vnitřní bezpečnost 
v rámci Unie a ochrání základní práva 
občanů, jmenovitě právo na soukromí a 
ochranu osobních údajů. Tyto seznamy by 
neměly obsahovat žádné osobní údaje, 
které by mohly odhalit rasový nebo etnický 

(14) Obsah veškerých seznamů 
požadovaných údajů jmenné evidence 
cestujících, které mají být složce pro 
informace o cestujících poskytovány, je 
třeba vypracovat tak, aby objektivně 
odrážel legitimní potřeby veřejných orgánů 
pro účely prevence, odhalování, 
vyšetřování a stíhání teroristických 
trestných činů nebo závažné trestné 
činnosti, čímž se zlepší vnitřní bezpečnost 
v rámci Unie a ochrání základní práva 
občanů, jmenovitě právo na soukromí a 
ochranu osobních údajů. Tyto seznamy by 
neměly obsahovat žádné citlivé osobní 
údaje, které by mohly odhalit rasový nebo 
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původ osoby, její náboženské nebo 
filozofické přesvědčení, její politické 
názory, členství v odborových organizacích 
nebo údaje týkající se zdraví nebo sexuální 
orientace. Údaje jmenné evidence 
cestujících by měly obsahovat informace 
o rezervaci a cestovní trase, které 
příslušným orgánům umožňují 
identifikovat cestující v letecké dopravě, 
kteří představují hrozbu pro vnitřní 
bezpečnost.

etnický původ osoby, její náboženské nebo 
filozofické přesvědčení, její politické 
názory, členství v odborových organizacích 
nebo údaje týkající se zdraví, postižení
nebo sexuální orientace. Údaje jmenné 
evidence cestujících by měly obsahovat 
informace o rezervaci a cestovní trase, 
které příslušným orgánům umožňují 
identifikovat cestující v letecké dopravě, 
kteří představují hrozbu pro vnitřní 
bezpečnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Obsah veškerých seznamů 
požadovaných údajů jmenné evidence 
cestujících, které mají být složce pro 
informace o cestujících poskytovány, je 
třeba vypracovat tak, aby objektivně 
odrážel legitimní potřeby veřejných orgánů 
pro účely prevence, odhalování, 
vyšetřování a stíhání teroristických 
trestných činů nebo závažné trestné 
činnosti, čímž se zlepší vnitřní bezpečnost 
v rámci Unie a ochrání základní práva 
občanů, jmenovitě právo na soukromí a 
ochranu osobních údajů. Tyto seznamy by
neměly obsahovat žádné osobní údaje, 
které by mohly odhalit rasový nebo etnický 
původ osoby, její náboženské nebo 
filozofické přesvědčení, její politické 
názory, členství v odborových organizacích 
nebo údaje týkající se zdraví nebo sexuální 
orientace. Údaje jmenné evidence 
cestujících by měly obsahovat informace 
o rezervaci a cestovní trase, které 
příslušným orgánům umožňují 
identifikovat cestující v letecké dopravě, 

(14) Obsah údajů jmenné evidence 
cestujících, které mají být složce pro 
informace o cestujících poskytovány a jež 
jsou uvedeny v příloze k této směrnici, je 
třeba vypracovat tak, aby objektivně 
odrážel legitimní potřeby veřejných orgánů 
pro účely prevence, odhalování, 
vyšetřování a stíhání teroristických 
trestných činů nebo závažné nadnárodní 
trestné činnosti, čímž se zlepší vnitřní 
bezpečnost v rámci Unie a ochrání 
základní práva osob, jmenovitě právo na 
soukromí a ochranu osobních údajů. Tyto
údaje by neměly obsahovat žádné osobní 
údaje, které by mohly odhalit rasový nebo 
etnický původ osoby, její náboženské nebo 
filozofické přesvědčení, její politické 
názory, členství v odborových organizacích 
nebo údaje týkající se zdraví nebo sexuální 
orientace. Údaje jmenné evidence 
cestujících by měly obsahovat informace 
o rezervaci a cestovní trase, které 
příslušným orgánům umožňují 
identifikovat cestující v letecké dopravě, 
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kteří představují hrozbu pro vnitřní 
bezpečnost.

kteří představují hrozbu pro vnitřní 
bezpečnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Obsah veškerých seznamů 
požadovaných údajů jmenné evidence 
cestujících, které mají být složce pro 
informace o cestujících poskytovány, je 
třeba vypracovat tak, aby objektivně 
odrážel legitimní potřeby veřejných orgánů 
pro účely prevence, odhalování, 
vyšetřování a stíhání teroristických 
trestných činů nebo závažné trestné 
činnosti, čímž se zlepší vnitřní bezpečnost 
v rámci Unie a ochrání základní práva 
občanů, jmenovitě právo na soukromí a 
ochranu osobních údajů. Tyto seznamy by 
neměly obsahovat žádné osobní údaje, 
které by mohly odhalit rasový nebo etnický 
původ osoby, její náboženské nebo 
filozofické přesvědčení, její politické 
názory, členství v odborových organizacích 
nebo údaje týkající se zdraví nebo sexuální 
orientace. Údaje jmenné evidence 
cestujících by měly obsahovat informace 
o rezervaci a cestovní trase, které 
příslušným orgánům umožňují 
identifikovat cestující v letecké dopravě, 
kteří představují hrozbu pro vnitřní 
bezpečnost.

(14) Obsah veškerých seznamů 
požadovaných údajů jmenné evidence 
cestujících, které mají být složce pro 
informace o cestujících poskytovány, je 
třeba vypracovat tak, aby objektivně 
odrážel legitimní potřeby veřejných orgánů 
pro účely prevence, odhalování, 
vyšetřování a stíhání teroristických 
trestných činů, čímž se zlepší vnitřní 
bezpečnost v rámci Unie a ochrání 
základní práva občanů, jmenovitě právo na 
soukromí a ochranu osobních údajů. Tyto 
seznamy by neměly obsahovat žádné 
osobní údaje, které by mohly odhalit 
rasový nebo etnický původ osoby, její 
náboženské nebo filozofické přesvědčení, 
její politické názory, členství v odborových 
organizacích nebo údaje týkající se zdraví 
nebo sexuální orientace. Údaje jmenné 
evidence cestujících by měly obsahovat 
informace o rezervaci a cestovní trase, 
které příslušným orgánům umožňují 
identifikovat cestující v letecké dopravě, 
kteří představují hrozbu pro vnitřní 
bezpečnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Jan Philipp Albrecht
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Obsah veškerých seznamů 
požadovaných údajů jmenné evidence 
cestujících, které mají být složce pro 
informace o cestujících poskytovány, je 
třeba vypracovat tak, aby objektivně 
odrážel legitimní potřeby veřejných orgánů 
pro účely prevence, odhalování, 
vyšetřování a stíhání teroristických 
trestných činů nebo závažné trestné 
činnosti, čímž se zlepší vnitřní bezpečnost 
v rámci Unie a ochrání základní práva 
občanů, jmenovitě právo na soukromí a 
ochranu osobních údajů. Tyto seznamy by 
neměly obsahovat žádné osobní údaje, 
které by mohly odhalit rasový nebo etnický 
původ osoby, její náboženské nebo 
filozofické přesvědčení, její politické 
názory, členství v odborových organizacích 
nebo údaje týkající se zdraví nebo sexuální 
orientace. Údaje jmenné evidence 
cestujících by měly obsahovat informace 
o rezervaci a cestovní trase, které 
příslušným orgánům umožňují 
identifikovat cestující v letecké dopravě, 
kteří představují hrozbu pro vnitřní 
bezpečnost.

(14) Obsah údajů jmenné evidence 
cestujících, které mají být složce pro 
informace o cestujících poskytovány a jež 
jsou uvedeny v příloze k této směrnici, je 
třeba vypracovat tak, aby objektivně 
odrážel legitimní potřeby veřejných orgánů 
pro účely prevence, odhalování, 
vyšetřování a stíhání teroristických 
trestných činů nebo závažné nadnárodní 
trestné činnosti, čímž se zlepší vnitřní 
bezpečnost v rámci Unie a ochrání 
základní práva osob, jmenovitě právo na 
soukromí a ochranu osobních údajů. Tyto
údaje by neměly obsahovat žádné osobní 
údaje, které by mohly odhalit rasový nebo 
etnický původ osoby, její náboženské nebo 
filozofické přesvědčení, její politické 
názory, členství v odborových organizacích 
nebo údaje týkající se zdraví nebo sexuální 
orientace. Údaje jmenné evidence 
cestujících by měly obsahovat informace 
o rezervaci a cestovní trase, které 
příslušným orgánům umožňují 
identifikovat cestující v letecké dopravě, 
kteří představují hrozbu pro vnitřní 
bezpečnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) V současnosti jsou dostupné dvě 
možné metody předávání údajů: metoda 
„dobývání“, v jejímž rámci příslušné 

vypouští se
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orgány ze státu, který údaje požaduje, 
mohou zasáhnout (vstoupit) do 
rezervačního systému leteckého dopravce 
a získat („dobýt“) opis požadovaných 
údajů, a metoda „dodávání“, v jejímž 
rámci letečtí dopravci předají („dodají“) 
požadované údaje jmenné evidence 
cestujících orgánu, který je požaduje, což 
leteckým dopravcům umožňuje 
kontrolovat, které údaje jsou poskytovány. 
Má se zato, že metoda „dodávání“ nabízí 
vyšší stupeň ochrany údajů a měla by být 
povinná pro všechny letecké dopravce.

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) V současnosti jsou dostupné dvě 
možné metody předávání údajů: metoda 
„dobývání“, v jejímž rámci příslušné 
orgány ze státu, který údaje požaduje, 
mohou zasáhnout (vstoupit) do 
rezervačního systému leteckého dopravce a 
získat („dobýt“) opis požadovaných údajů, 
a metoda „dodávání“, v jejímž rámci letečtí 
dopravci předají („dodají“) požadované 
údaje jmenné evidence cestujících orgánu, 
který je požaduje, což leteckým dopravcům 
umožňuje kontrolovat, které údaje jsou 
poskytovány. Má se zato, že metoda
„dodávání” nabízí vyšší stupeň ochrany 
údajů a měla by být povinná pro všechny 
letecké dopravce.

(15) V současnosti jsou dostupné dvě 
možné metody předávání údajů: metoda 
„dobývání“, v jejímž rámci příslušné 
orgány ze státu, který údaje požaduje, 
mohou zasáhnout (vstoupit) do 
rezervačního systému leteckého dopravce a 
získat („dobýt“) opis požadovaných údajů, 
a metoda „dodávání“, v jejímž rámci letečtí 
dopravci předají („dodají“) požadované 
údaje jmenné evidence cestujících orgánu, 
který je požaduje, což leteckým dopravcům 
umožňuje kontrolovat, které údaje jsou 
poskytovány. Metoda „dodávání” nabízí 
vyšší stupeň ochrany údajů a měla by být 
povinná pro všechny letecké dopravce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 108
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) V současnosti jsou dostupné dvě 
možné metody předávání údajů: metoda 
„dobývání“, v jejímž rámci příslušné 
orgány ze státu, který údaje požaduje, 
mohou zasáhnout (vstoupit) do 
rezervačního systému leteckého dopravce a 
získat („dobýt“) opis požadovaných údajů, 
a metoda „dodávání“, v jejímž rámci letečtí 
dopravci předají („dodají“) požadované 
údaje jmenné evidence cestujících orgánu, 
který je požaduje, což leteckým dopravcům 
umožňuje kontrolovat, které údaje jsou 
poskytovány. Má se zato, že metoda 
„dodávání” nabízí vyšší stupeň ochrany 
údajů a měla by být povinná pro všechny 
letecké dopravce.

(15) V současnosti jsou dostupné dvě 
možné metody předávání údajů: metoda 
„dobývání“, v jejímž rámci příslušné 
orgány ze státu, který údaje požaduje, 
mohou zasáhnout (vstoupit) do 
rezervačního systému leteckého dopravce a 
získat („dobýt“) opis požadovaných údajů, 
a metoda „dodávání“, v jejímž rámci letečtí 
dopravci předají („dodají“) požadované 
údaje jmenné evidence cestujících orgánu, 
který je požaduje, což leteckým dopravcům 
umožňuje kontrolovat, které údaje jsou 
poskytovány. Má se za to, že metoda 
„dodávání” nabízí vyšší stupeň ochrany 
údajů a měla by být povinná pro všechny 
letecké dopravce. Metodu „dobývání“ by 
tato směrnice měla zakazovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) V současnosti jsou dostupné dvě 
možné metody předávání údajů: metoda 
„dobývání“, v jejímž rámci příslušné 
orgány ze státu, který údaje požaduje, 
mohou zasáhnout (vstoupit) do 
rezervačního systému leteckého dopravce a 
získat („dobýt“) opis požadovaných údajů, 
a metoda „dodávání“, v jejímž rámci letečtí 
dopravci předají („dodají“) požadované
údaje jmenné evidence cestujících orgánu, 

(15) V současnosti jsou dostupné dvě 
možné metody předávání údajů: metoda 
„dobývání“, v jejímž rámci příslušné 
orgány ze státu, který údaje požaduje, 
mohou zasáhnout (vstoupit) do 
rezervačního systému leteckého dopravce a 
získat („dobýt“) opis požadovaných údajů, 
a metoda „dodávání“, v jejímž rámci letečtí 
dopravci předají („dodají“) údaje jmenné 
evidence cestujících orgánu, který je 



PE486.017v02-00 44/99 AM\898279CS.doc

CS

který je požaduje, což leteckým dopravcům 
umožňuje kontrolovat, které údaje jsou 
poskytovány. Má se zato, že metoda
„dodávání” nabízí vyšší stupeň ochrany 
údajů a měla by být povinná pro všechny 
letecké dopravce.

požaduje, což leteckým dopravcům 
umožňuje kontrolovat, které údaje jsou 
poskytovány. Metoda „dodávání” nabízí 
vyšší stupeň ochrany údajů a měla by se 
nejpozději do dvou let po vstupu této 
směrnice v platnost stát povinnou pro 
všechny letecké dopravce, kteří již nyní 
shromažďují a zpracovávají údaje jmenné 
evidence cestujících pro obchodní účely a 
provozují mezinárodní lety na území nebo 
z území členských států. Pokud by měly 
být údaje zpracovávány provozovateli 
počítačového rezervačního systému, 
použije se nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 80/2009 ze dne 
14. ledna 2009 o kodexu chování pro 
používání počítačových rezervačních 
systémů1.
_____________
1Úř. věst. L 35, 4.2.2009, s. 47.

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) V současnosti jsou dostupné dvě 
možné metody předávání údajů: metoda 
„dobývání“, v jejímž rámci příslušné 
orgány ze státu, který údaje požaduje, 
mohou zasáhnout (vstoupit) do 
rezervačního systému leteckého dopravce a 
získat („dobýt“) opis požadovaných údajů, 
a metoda „dodávání“, v jejímž rámci letečtí 
dopravci předají („dodají“) požadované 
údaje jmenné evidence cestujících orgánu, 
který je požaduje, což leteckým dopravcům 
umožňuje kontrolovat, které údaje jsou 
poskytovány. Má se zato, že metoda 
„dodávání” nabízí vyšší stupeň ochrany 

(15) V současnosti jsou dostupné dvě 
možné metody předávání údajů: metoda 
„dobývání“, v jejímž rámci příslušné 
orgány ze státu, který údaje požaduje, 
mohou zasáhnout (vstoupit) do 
rezervačního systému leteckého dopravce a 
získat („dobýt“) opis požadovaných údajů, 
a metoda „dodávání“, v jejímž rámci letečtí 
dopravci předají („dodají“) požadované 
údaje jmenné evidence cestujících orgánu, 
který je požaduje, což leteckým dopravcům 
umožňuje kontrolovat, které údaje jsou
poskytovány. Má se za to, že metoda 
„dodávání” nabízí vyšší stupeň ochrany 
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údajů a měla by být povinná pro všechny 
letecké dopravce.

údajů a měla by být nejpozději do dvou let 
po vstupu této směrnice v platnost povinná 
pro všechny letecké dopravce, kteří již 
nyní shromažďují a zpracovávají údaje 
jmenné evidence cestujících pro obchodní 
účely a provozují mezinárodní lety na 
území nebo z území členských států.
Pokud by měly být údaje zpracovávány 
provozovateli počítačového rezervačního 
systému, použije se nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 80/2009 ze dne
14. ledna 2009 o kodexu chování pro 
používání počítačových rezervačních 
systémů1.
____________
1Úř. věst. L 35, 4.2.2009, s. 47.

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Komise velmi oceňuje pokyny 
Mezinárodní organizace pro civilní 
letectví (ICAO) týkající se jmenné 
evidence cestujících. Tyto pokyny by tudíž 
měly být základem pro přijímání 
podporovaných datových formátů pro 
předávání údajů jmenné evidence 
cestujících leteckými dopravci členskými 
státům. To je důvodem, aby tyto 
podporované datové formáty i příslušné
protokoly platné pro předávání údajů 
leteckými dopravci byly přijaty v souladu 
s poradním postupem stanoveným 
v nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. […].

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 112
Kinga Göncz

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Komise velmi oceňuje pokyny 
Mezinárodní organizace pro civilní letectví 
(ICAO) týkající se jmenné evidence 
cestujících. Tyto pokyny by tudíž měly být 
základem pro přijímání podporovaných 
datových formátů pro předávání údajů 
jmenné evidence cestujících leteckými 
dopravci členskými státům. To je 
důvodem, aby tyto podporované datové 
formáty i příslušné protokoly platné pro 
předávání údajů leteckými dopravci byly 
přijaty v souladu s poradním postupem 
stanoveným v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. […].

(16) Komise velmi oceňuje pokyny 
Mezinárodní organizace pro civilní letectví 
(ICAO) týkající se jmenné evidence 
cestujících. Tyto pokyny by tudíž měly být 
základem pro přijímání podporovaných 
datových formátů pro předávání údajů 
jmenné evidence cestujících leteckými 
dopravci členskými státům. To je 
důvodem, aby tyto podporované datové 
formáty i příslušné protokoly platné pro 
předávání údajů leteckými dopravci byly 
přijaty v souladu s poradním postupem 
stanoveným v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. […] a zajistila 
se tak rovněž účast Evropského 
parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Členské státy by měly přijmout 
všechna nezbytná opatření, aby leteckým 
dopravcům splnění jejich povinností podle 
této směrnice umožnily. Členské státy by 
měly pro letecké dopravce, kteří nesplní 
své povinnosti, pokud jde o předávání 
údajů jmenné evidence cestujících, 
stanovit odrazující, účinné a přiměřené 
sankce, včetně finančních sankcí. 

vypouští se
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V případě opakovaného závažného 
protiprávního jednání, které by 
zpochybnilo základní cíle této směrnice, 
mohou tyto sankce výjimečně zahrnovat 
opatření, jako je odstavení, zadržení a 
zabavení dopravních prostředků nebo 
dočasné pozastavení či odejmutí provozní 
licence.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Manfred Weber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Členské státy by měly přijmout 
všechna nezbytná opatření, aby leteckým 
dopravcům splnění jejich povinností podle 
této směrnice umožnily. Členské státy by 
měly pro letecké dopravce, kteří nesplní 
své povinnosti, pokud jde o předávání 
údajů jmenné evidence cestujících, stanovit 
odrazující, účinné a přiměřené sankce, 
včetně finančních sankcí. V případě 
opakovaného závažného protiprávního 
jednání, které by zpochybnilo základní cíle 
této směrnice, mohou tyto sankce 
výjimečně zahrnovat opatření, jako je 
odstavení, zadržení a zabavení dopravních 
prostředků nebo dočasné pozastavení či 
odejmutí provozní licence. 

(17) Členské státy, které využívají údajů 
jmenné evidence cestujících, by měly 
přijmout všechna nezbytná opatření, aby 
leteckým dopravcům splnění jejich 
povinností podle této směrnice umožnily. 
Členské státy by měly pro letecké 
dopravce, kteří nesplní své povinnosti, 
pokud jde o předávání údajů jmenné 
evidence cestujících, stanovit odrazující, 
účinné a přiměřené sankce, včetně 
finančních sankcí. V případě opakovaného 
závažného protiprávního jednání, které by 
zpochybnilo základní cíle této směrnice, 
mohou tyto sankce výjimečně zahrnovat 
opatření, jako je odstavení, zadržení 
a zabavení dopravních prostředků nebo 
dočasné pozastavení či odejmutí provozní 
licence. 

Or. de

Pozměňovací návrh 115
Sophia in 't Veld
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Členské státy by měly přijmout 
všechna nezbytná opatření, aby složkám 
pro informace o cestujících splnění jejich 
povinností podle této směrnice umožnily. 
Členské státy by měly pro složky pro 
informace o cestujících, které nesplní své 
povinnosti, pokud jde o zpracování údajů 
jmenné evidence cestujících, stanovit 
odrazující, účinné a přiměřené sankce, 
včetně sankcí trestních.

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Každý členský stát by měl být 
odpovědný za posuzování potenciálních 
hrozeb spojených s teroristickými 
trestnými činy a závažnou trestnou 
činností.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Každý členský stát by měl být 
odpovědný za posuzování potenciálních 

(18) Každý členský stát by měl být 
odpovědný za posuzování potenciálních 
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hrozeb spojených s teroristickými 
trestnými činy a závažnou trestnou 
činností.

hrozeb spojených s teroristickými 
trestnými činy a závažnou nadnárodní
trestnou činností.

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Každý členský stát by měl být 
odpovědný za posuzování potenciálních 
hrozeb spojených s teroristickými 
trestnými činy a závažnou trestnou 
činností.

(18) Každý členský stát by měl být 
odpovědný za posuzování potenciálních 
hrozeb spojených s teroristickými 
trestnými činy.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Každý členský stát by měl být 
odpovědný za posuzování potenciálních 
hrozeb spojených s teroristickými 
trestnými činy a závažnou trestnou 
činností.

(18) Každý členský stát by měl být 
odpovědný za posuzování potenciálních 
hrozeb spojených s teroristickými 
trestnými činy a závažnou nadnárodní
trestnou činností.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Alexander Alvaro
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Vzhledem k právu na ochranu 
osobních údajů a k právu na 
nediskriminaci by neměla být přijímána 
žádná rozhodnutí, která mají na danou 
osobu nepříznivý právní účinek nebo ji 
závažně poškozují pouze z důvodu 
automatického zpracování údajů jmenné 
evidence cestujících. Takové rozhodnutí 
navíc nesmí být za žádných okolností 
založeno na rasovém nebo etnickém 
původu dané osoby, jejím náboženském či 
filozofickém přesvědčení, politických 
názorech, členství v odborových 
organizacích, zdraví nebo sexuální 
orientaci.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Vzhledem k právu na ochranu 
osobních údajů a k právu na nediskriminaci 
by neměla být přijímána žádná rozhodnutí, 
která mají na danou osobu nepříznivý 
právní účinek nebo ji závažně poškozují 
pouze z důvodu automatického zpracování 
údajů jmenné evidence cestujících. Takové 
rozhodnutí navíc nesmí být za žádných 
okolností založeno na rasovém nebo
etnickém původu dané osoby, jejím
náboženském či filozofickém přesvědčení, 
politických názorech, členství 
v odborových organizacích, zdraví nebo 
sexuální orientaci.

(19) Vzhledem k právu na ochranu 
osobních údajů a k právu na nediskriminaci 
by neměla být přijímána žádná rozhodnutí, 
která mají na danou osobu nepříznivý 
právní účinek nebo ji závažně poškozují 
pouze z důvodu automatického zpracování 
údajů jmenné evidence cestujících. Takové 
rozhodnutí navíc nesmí být za žádných 
okolností založeno na pohlaví, rasovém 
původu, barvě pleti, etnickém nebo 
sociálním původu dané osoby, jejích 
genetických rysech, jazyku, náboženském 
či filozofickém přesvědčení, politických 
názorech, členství v odborových 
organizacích, příslušnosti k národnostní 
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menšině, zdraví nebo sexuální orientaci, 
jak je stanoveno v článku 21 Listiny 
základních práv Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Vzhledem k právu na ochranu 
osobních údajů a k právu na nediskriminaci 
by neměla být přijímána žádná rozhodnutí, 
která mají na danou osobu nepříznivý 
právní účinek nebo ji závažně poškozují 
pouze z důvodu automatického zpracování 
údajů jmenné evidence cestujících. Takové 
rozhodnutí navíc nesmí být za žádných 
okolností založeno na rasovém nebo
etnickém původu dané osoby, jejím
náboženském či filozofickém přesvědčení, 
politických názorech, členství 
v odborových organizacích, zdraví nebo 
sexuální orientaci.

(19) Vzhledem k právu na ochranu 
osobních údajů a k právu na nediskriminaci 
by neměla být přijímána žádná rozhodnutí, 
která mají na danou osobu nepříznivý 
právní účinek nebo ji závažně poškozují na 
základě automatického zpracování údajů 
jmenné evidence cestujících, zpracování 
dle předem daných kritérií či jakékoli jiné 
formy profilování. Takové rozhodnutí 
navíc nesmí být za žádných okolností 
založeno na pohlaví, rasovém, etnickém 
nebo sociálním původu dané osoby, jejích 
genetických rysech, jazyku, náboženském 
či filozofickém přesvědčení, politických 
názorech, členství v odborových 
organizacích, zdraví nebo sexuální 
orientaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Členské státy by měly sdílet 
s ostatními členskými státy údaje jmenné 

vypouští se
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evidence cestujících, které obdrží, pokud 
je toto předání nezbytné pro prevenci, 
odhalování, vyšetřování a stíhání 
teroristických trestných činů nebo závažné 
trestné činnosti. Ustanoveními této 
směrnice by neměly být dotčeny ostatní 
nástroje Unie týkající se výměny 
informací mezi policií a soudními orgány, 
včetně rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze 
dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského 
policejního úřadu (Europol) a rámcového 
rozhodnutí Rady 2006/960/SVV ze dne 
18. prosince 2006 o zjednodušení výměny 
operativních a jiných informací mezi 
donucovacími orgány členských států 
Evropské unie. Tato výměna údajů 
jmenné evidence cestujících mezi 
donucovacími orgány a soudními orgány 
by se měla řídit pravidly policejní a soudní 
spolupráce.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Členské státy by měly sdílet 
s ostatními členskými státy údaje jmenné 
evidence cestujících, které obdrží, pokud je 
toto předání nezbytné pro prevenci, 
odhalování, vyšetřování a stíhání 
teroristických trestných činů nebo závažné 
trestné činnosti. Ustanoveními této 
směrnice by neměly být dotčeny ostatní 
nástroje Unie týkající se výměny informací 
mezi policií a soudními orgány, včetně 
rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze dne 
6. dubna 2009 o zřízení Evropského 
policejního úřadu (Europol) a rámcového 
rozhodnutí Rady 2006/960/SVV ze dne 
18. prosince 2006 o zjednodušení výměny 

(20) Členské státy by měly sdílet 
s ostatními členskými státy údaje jmenné 
evidence cestujících, které obdrží, pokud je 
toto předání nezbytné pro prevenci, 
odhalování, vyšetřování a stíhání 
teroristických trestných činů nebo závažné 
nadnárodní trestné činnosti. Ustanoveními 
této směrnice by neměly být dotčeny 
ostatní nástroje Unie týkající se výměny 
informací mezi policií a soudními orgány, 
včetně rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze 
dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského 
policejního úřadu (Europol) a rámcového 
rozhodnutí Rady 2006/960/SVV ze dne 
18. prosince 2006 o zjednodušení výměny 
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operativních a jiných informací mezi 
donucovacími orgány členských států 
Evropské unie. Tato výměna údajů jmenné 
evidence cestujících mezi donucovacími 
orgány a soudními orgány by se měla řídit 
pravidly policejní a soudní spolupráce.

operativních a jiných informací mezi 
donucovacími orgány členských států 
Evropské unie. Tato výměna údajů jmenné 
evidence cestujících mezi donucovacími
orgány a soudními orgány by se měla řídit 
pravidly policejní a soudní spolupráce 
v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady ze dne [...] o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se 
zpracováváním osobních údajů 
příslušnými orgány za účelem prevence, 
vyšetřování, odhalování či stíhání 
trestných činů nebo výkonu trestů a 
o volném pohybu těchto údajů a 
zajištěním dodržování vysoké míry 
ochrany zaručené Listinou základních 
práv Evropské unie, Úmluvou Rady 
Evropy č. 108 o ochraně osob s ohledem 
na automatizované zpracování osobních 
údajů a Evropskou úmluvou o ochraně 
lidských práv a základních svobod.

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Axel Voss

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Členské státy by měly sdílet 
s ostatními členskými státy údaje jmenné 
evidence cestujících, které obdrží, pokud je 
toto předání nezbytné pro prevenci, 
odhalování, vyšetřování a stíhání 
teroristických trestných činů nebo závažné 
trestné činnosti. Ustanoveními této 
směrnice by neměly být dotčeny ostatní 
nástroje Unie týkající se výměny informací 
mezi policií a soudními orgány, včetně 
rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze dne 6. 
dubna 2009 o zřízení Evropského 
policejního úřadu (Europol) a rámcového 
rozhodnutí Rady 2006/960/SVV ze dne 18. 

(20) Složky pro informace o cestujících by 
měly sdílet s členskými státy údaje jmenné 
evidence cestujících, které obdrží, pokud je 
toto předání nezbytné pro prevenci, 
odhalování, vyšetřování a stíhání 
teroristických trestných činů nebo závažné 
trestné činnosti. Členské státy by měly být 
oprávněny měnit mezi sebou údaje 
jmenné evidence cestujících za stejných 
podmínek. Ustanoveními této směrnice by 
neměly být dotčeny ostatní nástroje Unie 
týkající se výměny informací mezi policií a 
soudními orgány, včetně rozhodnutí Rady 
2009/371/SVV ze dne 6. dubna 2009 o 
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prosince 2006 o zjednodušení výměny 
operativních a jiných informací mezi 
donucovacími orgány členských států 
Evropské unie. Tato výměna údajů jmenné 
evidence cestujících mezi donucovacími 
orgány a soudními orgány by se měla řídit 
pravidly policejní a soudní spolupráce.

zřízení Evropského policejního úřadu 
(Europol) a rámcového rozhodnutí Rady 
2006/960/SVV ze dne 18. prosince 2006 o 
zjednodušení výměny operativních a jiných 
informací mezi donucovacími orgány 
členských států Evropské unie. Tato 
výměna údajů jmenné evidence cestujících 
mezi donucovacími orgány a soudními 
orgány by se měla řídit pravidly policejní a 
soudní spolupráce.

Or. de

Pozměňovací návrh 126
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Členské státy by měly sdílet 
s ostatními členskými státy údaje jmenné 
evidence cestujících, které obdrží, pokud je 
toto předání nezbytné pro prevenci, 
odhalování, vyšetřování a stíhání 
teroristických trestných činů nebo závažné 
trestné činnosti. Ustanoveními této 
směrnice by neměly být dotčeny ostatní 
nástroje Unie týkající se výměny 
informací mezi policií a soudními orgány, 
včetně rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze 
dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského 
policejního úřadu (Europol) a rámcového 
rozhodnutí Rady 2006/960/SVV ze dne 
18. prosince 2006 o zjednodušení výměny 
operativních a jiných informací mezi 
donucovacími orgány členských států 
Evropské unie. Tato výměna údajů jmenné 
evidence cestujících mezi donucovacími 
orgány a soudními orgány by se měla řídit 
pravidly policejní a soudní spolupráce.

(20) Členské státy by měly sdílet 
s ostatními členskými státy údaje jmenné 
evidence cestujících, které obdrží, pokud je 
toto předání nezbytné pro prevenci, 
odhalování, vyšetřování a stíhání 
teroristických trestných činů nebo závažné 
nadnárodní trestné činnosti, jak stanoví 
tato směrnice. Tato výměna údajů jmenné 
evidence cestujících mezi donucovacími 
orgány a soudními orgány by se měla řídit 
pravidly policejní a soudní spolupráce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 127
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Členské státy by měly sdílet 
s ostatními členskými státy údaje jmenné 
evidence cestujících, které obdrží, pokud je 
toto předání nezbytné pro prevenci, 
odhalování, vyšetřování a stíhání 
teroristických trestných činů nebo závažné 
trestné činnosti. Ustanoveními této 
směrnice by neměly být dotčeny ostatní 
nástroje Unie týkající se výměny informací 
mezi policií a soudními orgány, včetně 
rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze dne 
6. dubna 2009 o zřízení Evropského 
policejního úřadu (Europol) a rámcového 
rozhodnutí Rady 2006/960/SVV ze dne 
18. prosince 2006 o zjednodušení výměny 
operativních a jiných informací mezi 
donucovacími orgány členských států 
Evropské unie. Tato výměna údajů jmenné 
evidence cestujících mezi donucovacími 
orgány a soudními orgány by se měla řídit 
pravidly policejní a soudní spolupráce.

(20) Členské státy by měly sdílet 
s ostatními členskými státy údaje jmenné 
evidence cestujících, které obdrží, pokud je 
toto předání nezbytné pro prevenci, 
odhalování, vyšetřování a stíhání 
teroristických trestných činů. 
Ustanoveními této směrnice by neměly být 
dotčeny ostatní nástroje Unie týkající se 
výměny informací mezi policií a soudními 
orgány, včetně rozhodnutí Rady 
2009/371/SVV ze dne 6. dubna 2009 
o zřízení Evropského policejního úřadu 
(Europol) a rámcového rozhodnutí Rady 
2006/960/SVV ze dne 18. prosince 2006 
o zjednodušení výměny operativních a 
jiných informací mezi donucovacími 
orgány členských států Evropské unie.
Tato výměna údajů jmenné evidence 
cestujících mezi donucovacími orgány a 
soudními orgány by se měla řídit pravidly 
policejní a soudní spolupráce.

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Členské státy by měly sdílet 
s ostatními členskými státy údaje jmenné 
evidence cestujících, které obdrží, pokud je 
toto předání nezbytné pro prevenci, 
odhalování, vyšetřování a stíhání 
teroristických trestných činů nebo závažné 

(20) Členské státy by měly sdílet 
s ostatními členskými státy údaje jmenné 
evidence cestujících, které obdrží, pokud je 
toto předání nezbytné pro prevenci, 
odhalování, vyšetřování a stíhání 
teroristických trestných činů nebo závažné 
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trestné činnosti. Ustanoveními této 
směrnice by neměly být dotčeny ostatní 
nástroje Unie týkající se výměny informací 
mezi policií a soudními orgány, včetně 
rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze dne 
6. dubna 2009 o zřízení Evropského 
policejního úřadu (Europol) a rámcového 
rozhodnutí Rady 2006/960/SVV ze dne 
18. prosince 2006 o zjednodušení výměny 
operativních a jiných informací mezi 
donucovacími orgány členských států 
Evropské unie. Tato výměna údajů jmenné 
evidence cestujících mezi donucovacími 
orgány a soudními orgány by se měla řídit 
pravidly policejní a soudní spolupráce.

nadnárodní trestné činnosti. Ustanoveními 
této směrnice by neměly být dotčeny 
ostatní nástroje Unie týkající se výměny 
informací mezi policií a soudními orgány, 
včetně rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze 
dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského 
policejního úřadu (Europol) a rámcového 
rozhodnutí Rady 2006/960/SVV ze dne 
18. prosince 2006 o zjednodušení výměny 
operativních a jiných informací mezi 
donucovacími orgány členských států 
Evropské unie. Tato výměna údajů jmenné 
evidence cestujících mezi donucovacími 
orgány a soudními orgány by se měla řídit 
pravidly policejní a soudní spolupráce.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Členské státy by měly sdílet 
s ostatními členskými státy údaje jmenné 
evidence cestujících, které obdrží, pokud je 
toto předání nezbytné pro prevenci, 
odhalování, vyšetřování a stíhání 
teroristických trestných činů nebo závažné 
trestné činnosti. Ustanoveními této 
směrnice by neměly být dotčeny ostatní 
nástroje Unie týkající se výměny informací 
mezi policií a soudními orgány, včetně 
rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze dne 
6. dubna 2009 o zřízení Evropského 
policejního úřadu (Europol) a rámcového 
rozhodnutí Rady 2006/960/SVV ze dne 
18. prosince 2006 o zjednodušení výměny 
operativních a jiných informací mezi 
donucovacími orgány členských států 
Evropské unie. Tato výměna údajů jmenné 
evidence cestujících mezi donucovacími 
orgány a soudními orgány by se měla řídit 

(20) Členské státy by měly sdílet 
s ostatními členskými státy údaje jmenné 
evidence cestujících, které obdrží, pokud je 
toto předání nezbytné pro prevenci, 
odhalování, vyšetřování a stíhání 
teroristických trestných činů nebo závažné 
nadnárodní trestné činnosti. Ustanoveními 
této směrnice by neměly být dotčeny 
ostatní nástroje Unie týkající se výměny 
informací mezi policií a soudními orgány, 
včetně rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze 
dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského 
policejního úřadu (Europol) a rámcového 
rozhodnutí Rady 2006/960/SVV ze dne 
18. prosince 2006 o zjednodušení výměny 
operativních a jiných informací mezi 
donucovacími orgány členských států 
Evropské unie. Tato výměna údajů jmenné 
evidence cestujících mezi donucovacími 
orgány a soudními orgány by se měla řídit 
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pravidly policejní a soudní spolupráce. pravidly policejní a soudní spolupráce.

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Doba uchování údajů jmenné 
evidence cestujících by měla být 
přiměřená účelům prevence, odhalování, 
vyšetřování a stíhání teroristických 
trestných činů a závažné trestné činnosti. 
Vzhledem k povaze údajů a jejich 
používání je nezbytné, aby byly údaje 
jmenné evidence cestujících uchovávány 
po dobu dostačující k provedení analýzy a 
k používání při vyšetřování. Aby se 
zabránilo nepřiměřenému používání 
údajů, je nezbytné po počátečním období 
údaje anonymizovat a zpřístupňovat pouze 
za velice přísných a omezených podmínek.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Doba uchování údajů jmenné evidence 
cestujících by měla být přiměřená účelům 
prevence, odhalování, vyšetřování a stíhání 
teroristických trestných činů a závažné 
trestné činnosti. Vzhledem k povaze údajů 
a jejich používání je nezbytné, aby byly 
údaje jmenné evidence cestujících 

(21) Doba uchování údajů jmenné evidence 
cestujících by měla být nezbytná a 
přiměřená účelům prevence, odhalování, 
vyšetřování a stíhání teroristických 
trestných činů a závažné nadnárodní 
trestné činnosti. Aby se zabránilo 
nepřiměřenému používání údajů, je 
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uchovávány po dobu dostačující 
k provedení analýzy a k používání při 
vyšetřování. Aby se zabránilo 
nepřiměřenému používání údajů, je 
nezbytné po počátečním období údaje 
anonymizovat a zpřístupňovat pouze za 
velice přísných a omezených podmínek.

nezbytné po počátečním období údaje 
anonymizovat a zpřístupňovat pouze za 
velice přísných a omezených podmínek.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Doba uchování údajů jmenné evidence 
cestujících by měla být přiměřená účelům 
prevence, odhalování, vyšetřování a stíhání 
teroristických trestných činů a závažné 
trestné činnosti. Vzhledem k povaze údajů 
a jejich používání je nezbytné, aby byly 
údaje jmenné evidence cestujících 
uchovávány po dobu dostačující 
k provedení analýzy a k používání při 
vyšetřování. Aby se zabránilo 
nepřiměřenému používání údajů, je 
nezbytné po počátečním období údaje 
anonymizovat a zpřístupňovat pouze za 
velice přísných a omezených podmínek.

(21) Doba uchování údajů jmenné evidence 
cestujících by měla být přiměřená účelům 
prevence, odhalování, vyšetřování a stíhání 
teroristických trestných činů a závažné 
trestné činnosti. Vzhledem k povaze údajů 
a jejich používání je nezbytné, aby byly 
údaje jmenné evidence cestujících 
uchovávány po dobu dostačující 
k provedení analýzy a k používání při 
vyšetřování.

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Doba uchování údajů jmenné evidence (21) Doba uchování údajů jmenné evidence 
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cestujících by měla být přiměřená účelům 
prevence, odhalování, vyšetřování a stíhání 
teroristických trestných činů a závažné 
trestné činnosti. Vzhledem k povaze údajů 
a jejich používání je nezbytné, aby byly 
údaje jmenné evidence cestujících 
uchovávány po dobu dostačující 
k provedení analýzy a k používání při 
vyšetřování. Aby se zabránilo 
nepřiměřenému používání údajů, je 
nezbytné po počátečním období údaje 
anonymizovat a zpřístupňovat pouze za 
velice přísných a omezených podmínek.

cestujících by měla být přiměřená účelům 
prevence, odhalování, vyšetřování a stíhání 
teroristických trestných činů a závažné 
nadnárodní trestné činnosti. Aby se 
zabránilo nepřiměřenému používání údajů, 
je nezbytné po počátečním období údaje
trvale anonymizovat a zpřístupňovat pouze 
za velice přísných a omezených podmínek.

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Doba uchování údajů jmenné evidence 
cestujících by měla být přiměřená účelům 
prevence, odhalování, vyšetřování a stíhání 
teroristických trestných činů a závažné 
trestné činnosti. Vzhledem k povaze údajů 
a jejich používání je nezbytné, aby byly 
údaje jmenné evidence cestujících 
uchovávány po dobu dostačující 
k provedení analýzy a k používání při 
vyšetřování. Aby se zabránilo 
nepřiměřenému používání údajů, je 
nezbytné po počátečním období údaje 
anonymizovat a zpřístupňovat pouze za 
velice přísných a omezených podmínek.

(21) Doba uchování údajů jmenné evidence 
cestujících by měla být přiměřená účelům 
prevence, odhalování, vyšetřování a stíhání 
teroristických trestných činů a závažné 
nadnárodní trestné činnosti. Vzhledem 
k povaze údajů a jejich používání je 
nezbytné, aby byly údaje jmenné evidence 
cestujících uchovávány po dobu dostačující 
k provedení analýzy a k používání při 
vyšetřování. Aby se zabránilo 
nepřiměřenému používání údajů, je 
nezbytné po počátečním období údaje plně 
anonymizovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Carmen Romero López, Birgit Sippel
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Doba uchování údajů jmenné evidence 
cestujících by měla být přiměřená účelům 
prevence, odhalování, vyšetřování a stíhání 
teroristických trestných činů a závažné 
trestné činnosti. Vzhledem k povaze údajů 
a jejich používání je nezbytné, aby byly 
údaje jmenné evidence cestujících 
uchovávány po dobu dostačující 
k provedení analýzy a k používání při 
vyšetřování. Aby se zabránilo 
nepřiměřenému používání údajů, je 
nezbytné po počátečním období údaje 
anonymizovat a zpřístupňovat pouze za 
velice přísných a omezených podmínek.

(21) Doba uchování údajů jmenné evidence 
cestujících by měla být přiměřená účelům 
prevence, odhalování, vyšetřování a stíhání 
teroristických trestných činů. Vzhledem 
k povaze údajů a jejich používání je 
nezbytné, aby byly údaje jmenné evidence 
cestujících uchovávány po dobu dostačující 
k provedení analýzy a k používání při 
vyšetřování. Aby se zabránilo 
nepřiměřenému používání údajů, je 
nezbytné po počátečním období údaje 
anonymizovat a zpřístupňovat pouze za 
velice přísných a omezených podmínek.

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Doba uchování údajů jmenné evidence 
cestujících by měla být přiměřená účelům 
prevence, odhalování, vyšetřování a stíhání 
teroristických trestných činů a závažné 
trestné činnosti. Vzhledem k povaze údajů 
a jejich používání je nezbytné, aby byly 
údaje jmenné evidence cestujících 
uchovávány po dobu dostačující 
k provedení analýzy a k používání při 
vyšetřování. Aby se zabránilo 
nepřiměřenému používání údajů, je 
nezbytné po počátečním období údaje 
anonymizovat a zpřístupňovat pouze za 
velice přísných a omezených podmínek.

(21) Doba uchování údajů jmenné evidence 
cestujících by měla být přiměřená účelům 
prevence, odhalování, vyšetřování a stíhání 
teroristických trestných činů a závažné 
nadnárodní trestné činnosti. Vzhledem 
k povaze údajů a jejich používání je 
nezbytné, aby byly údaje jmenné evidence 
cestujících uchovávány po dobu dostačující 
k provedení analýzy a k používání při 
vyšetřování.

Or. en
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Pozměňovací návrh 137
Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Pokud byly konkrétní údaje jmenné 
evidence cestujících předány příslušnému 
orgánu a jsou používány v rámci 
konkrétních vyšetřování trestných činů 
nebo stíhání, je třeba, aby se uchovávání 
těchto údajů příslušným orgánem řídilo 
vnitrostátním právem daného členského 
státu, a to bez ohledu na dobu uchovávání 
údajů stanovenou touto směrnicí.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Vnitrostátní zpracování údajů 
jmenné evidence cestujících v každém 
členském státě složkou pro informace 
o cestujících a příslušnými orgány by se 
mělo řídit normami pro ochranu osobních 
údajů stanovenými podle vnitrostátního 
práva daného členského státu, které jsou 
v souladu s rámcovým rozhodnutím Rady 
2008/977/SVV ze dne 27. listopadu 2008 
o ochraně osobních údajů 
zpracovávaných v rámci policejní a 
justiční spolupráce v trestních věcech 
(dále jen „rámcové rozhodnutí 
2008/977/SVV“).

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 139
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Vnitrostátní zpracování údajů jmenné 
evidence cestujících v každém členském 
státě složkou pro informace o cestujících a 
příslušnými orgány by se mělo řídit 
normami pro ochranu osobních údajů 
stanovenými podle vnitrostátního práva 
daného členského státu, které jsou 
v souladu s rámcovým rozhodnutím Rady 
2008/977/SVV ze dne 27. listopadu 2008
o ochraně osobních údajů zpracovávaných 
v rámci policejní a justiční spolupráce 
v trestních věcech (dále jen „rámcové 
rozhodnutí 2008/977/SVV“).

23) Vnitrostátní zpracování údajů jmenné 
evidence cestujících v každém členském 
státě složkou pro informace o cestujících a 
příslušnými orgány by se mělo řídit 
normami pro ochranu osobních údajů 
stanovenými podle vnitrostátního práva 
daného členského státu, které jsou 
v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady ze dne [...] o ochraně
fyzických osob v souvislosti se 
zpracováváním osobních údajů
příslušnými orgány za účelem prevence, 
vyšetřování, odhalování či stíhání 
trestných činů nebo výkonu trestů a 
o volném pohybu těchto údajů a 
zajištěním dodržování vysoké míry 
ochrany zaručené Listinou základních 
práv Evropské unie, Úmluvou Rady 
Evropy č. 108 o ochraně osob s ohledem 
na automatizované zpracování osobních 
údajů a Evropskou úmluvou o ochraně 
lidských práv a základních svobod.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů 
příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů 
nebo výkonu trestů a o volném pohybu těchto údajů by měla být přijata dříve než směrnice EU 
o jmenné evidenci cestujících.

Pozměňovací návrh 140
Axel Voss
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Vnitrostátní zpracování údajů jmenné 
evidence cestujících v každém členském 
státě složkou pro informace o cestujících a
příslušnými orgány by se mělo řídit 
normami pro ochranu osobních údajů 
stanovenými podle vnitrostátního práva 
daného členského státu, které jsou 
v souladu s rámcovým rozhodnutím Rady 
2008/977/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o 
ochraně osobních údajů zpracovávaných v 
rámci policejní a justiční spolupráce v 
trestních věcech (dále jen „rámcové 
rozhodnutí 2008/977/SVV“).

(23) Vnitrostátní zpracování údajů jmenné 
evidence cestujících v každém členském 
státě příslušnými orgány by se mělo řídit 
normami pro ochranu osobních údajů 
stanovenými podle vnitrostátního práva 
daného členského státu, které jsou 
v souladu s rámcovým rozhodnutím Rady 
2008/977/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o 
ochraně osobních údajů zpracovávaných v 
rámci policejní a justiční spolupráce v 
trestních věcech (dále jen „rámcové 
rozhodnutí 2008/977/SVV“).

Or. de

Pozměňovací návrh 141
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Vnitrostátní zpracování údajů jmenné 
evidence cestujících v každém členském 
státě složkou pro informace o cestujících a 
příslušnými orgány by se mělo řídit 
normami pro ochranu osobních údajů 
stanovenými podle vnitrostátního práva 
daného členského státu, které jsou 
v souladu s rámcovým rozhodnutím Rady 
2008/977/SVV ze dne 27. listopadu 2008 
o ochraně osobních údajů zpracovávaných 
v rámci policejní a justiční spolupráce 
v trestních věcech (dále jen „rámcové 
rozhodnutí 2008/977/SVV“).

(23) Vnitrostátní zpracování údajů jmenné 
evidence cestujících v každém členském 
státě složkou pro informace o cestujících a 
příslušnými orgány by se mělo řídit 
normami pro ochranu osobních údajů 
stanovenými podle vnitrostátního práva 
daného členského státu, které jsou 
v souladu s rámcovým rozhodnutím Rady 
2008/977/SVV ze dne 27. listopadu 2008 
o ochraně osobních údajů zpracovávaných 
v rámci policejní a justiční spolupráce 
v trestních věcech (dále jen „rámcové 
rozhodnutí 2008/977/SVV“) a směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES 
ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto 
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údajů1.
_____________
1 Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Véronique Mathieu

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23 a) Leteckým dopravcům 
shromažďujícím kontaktní údaje 
cestujících, kteří si svou letenku 
rezervovali prostřednictvím cestovní 
kanceláře, by nemělo být povoleno, aby 
tyto údaje používali k obchodním účelům.

Or. fr

Odůvodnění

Letečtí dopravci nemohou používat kontaktní údaje cestujících k obchodním účelům, pokud je 
cestující vědomě poskytli pouze cestovní kanceláři.

Pozměňovací návrh 143
Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) S přihlédnutím k právu na ochranu 
osobních údajů, by měla být práva 
subjektů údajů týkající se zpracování 
jejich údajů jmenné evidence cestujících, 
jako je právo na přístup, právo na opravu, 
výmaz a blokování, jakož i práva na 
náhradu újmy a soudní opravné 

vypouští se
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prostředky, v souladu s rámcovými 
rozhodnutím 2008/977/SVV.

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) S přihlédnutím k právu na ochranu 
osobních údajů, by měla být práva subjektů 
údajů týkající se zpracování jejich údajů 
jmenné evidence cestujících, jako je právo 
na přístup, právo na opravu, výmaz a 
blokování, jakož i práva na náhradu újmy a 
soudní opravné prostředky, v souladu 
s rámcovými rozhodnutím 2008/977/SVV.

(24) S přihlédnutím k právu na ochranu 
osobních údajů, by měla být práva subjektů 
údajů týkající se zpracování jejich údajů 
jmenné evidence cestujících, jako je právo 
na přístup, právo na opravu, výmaz a 
blokování, jakož i práva na náhradu újmy a 
soudní opravné prostředky, v souladu 
se směrnicí Evropského parlamentu a 
Rady [...] o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováváním osobních 
údajů příslušnými orgány za účelem 
prevence, vyšetřování, odhalování či 
stíhání trestných činů nebo výkonu trestů 
a o volném pohybu těchto údajů a 
zajištěním dodržování vysoké míry 
ochrany zaručené Listinou základních 
práv Evropské unie, Úmluvou Rady 
Evropy č. 108 o ochraně osob s ohledem
na automatizované zpracování osobních 
údajů a Evropskou úmluvou o ochraně 
lidských práv a základních svobod.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů
příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů 
nebo výkonu trestů a o volném pohybu těchto údajů by měla být přijata dříve než směrnice EU 
o jmenné evidenci cestujících.
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Pozměňovací návrh 145
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) S přihlédnutím k právu na ochranu 
osobních údajů, by měla být práva subjektů 
údajů týkající se zpracování jejich údajů 
jmenné evidence cestujících, jako je právo 
na přístup, právo na opravu, výmaz a 
blokování, jakož i práva na náhradu újmy a 
soudní opravné prostředky, v souladu 
s rámcovými rozhodnutím 2008/977/SVV.

(24) S přihlédnutím k právu na ochranu 
osobních údajů, by měla být práva subjektů 
údajů týkající se zpracování jejich údajů 
jmenné evidence cestujících, jako je právo 
na přístup, právo na opravu, výmaz a 
blokování, jakož i práva na náhradu újmy a 
soudní opravné prostředky, v souladu 
s rámcovými rozhodnutím 2008/977/SVV
a směrnicí 95/46/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) S přihlédnutím k právu cestujících 
být informováni o zpracování jejich 
osobních údajů by členské státy měly 
zajistit, aby byly cestujícím poskytovány 
přesné informace o shromažďování údajů 
jmenné evidence cestujících a o předávání 
těchto údajů složce pro informace 
o cestujících.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Sophia in 't Veld
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) S přihlédnutím k právu cestujících být 
informováni o zpracování jejich osobních 
údajů by členské státy měly zajistit, aby 
byly cestujícím poskytovány přesné 
informace o shromažďování údajů jmenné 
evidence cestujících a o předávání těchto 
údajů složce pro informace o cestujících.

(25) S přihlédnutím k právu cestujících být 
informováni o zpracování jejich osobních 
údajů by členské státy měly zajistit, aby 
byly cestujícím včas a transparentně
poskytovány přesné a úplné informace 
o shromažďování údajů jmenné evidence 
cestujících a o předávání těchto údajů 
složce pro informace o cestujících.

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Členské státy by měly zajistit, aby 
náklady spojené s opatřeními přijatými 
k využívání údajů ze jmenné evidence 
cestujících nebyly přenášeny na cestující.

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Předávání údajů jmenné evidence 
cestujících členskými státy do třetích zemí 
by mělo být povolováno pouze 
v jednotlivých případech a mělo by 
probíhat v souladu s rámcovým 

vypouští se
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rozhodnutím 2008/977/SVV. Pro zajištění 
ochrany osobních údajů by toto předávání 
osobních údajů mělo podléhat dalším 
požadavkům ohledně účelu předávání, 
totožnosti přijímajícího orgánu a úrovně 
ochrany údajů v dané třetí zemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Předávání údajů jmenné evidence 
cestujících členskými státy do třetích zemí 
by mělo být povolováno pouze 
v jednotlivých případech a mělo by 
probíhat v souladu s rámcovým 
rozhodnutím 2008/977/SVV. Pro zajištění 
ochrany osobních údajů by toto předávání 
osobních údajů mělo podléhat dalším 
požadavkům ohledně účelu předávání, 
totožnosti přijímajícího orgánu a úrovně 
ochrany údajů v dané třetí zemi.

(26) Předávání údajů jmenné evidence 
cestujících členskými státy do třetích zemí 
by mělo být povolováno pouze 
v jednotlivých případech, je-li přenos 
nezbytný a přiměřený z hlediska prevence, 
vyšetřování, odhalování či stíhání 
teroristických trestných činů a závažné 
nadnárodní trestné činnosti, a mělo by 
probíhat v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady xx/xx/201x o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se 
zpracováváním osobních údajů 
příslušnými orgány za účelem prevence, 
vyšetřování, odhalování či stíhání 
trestných činů nebo výkonu trestů a 
o volném pohybu těchto údajů, a to na 
základě předcházejícího povolení soudu.
Pro zajištění ochrany osobních údajů by 
toto předávání osobních údajů mělo 
podléhat dalším požadavkům ohledně 
účelu předávání, totožnosti přijímajícího 
orgánu a úrovně ochrany údajů v dané třetí 
zemi, při zajištění dodržování Listiny 
základních práv Evropské unie, Úmluvy 
Rady Evropy č. 108 o o ochraně osob 
s ohledem na automatizované zpracování
osobních údajů a Evropské úmluvy 
o ochraně lidských práv a základních 
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svobod.

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Axel Voss

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Předávání údajů jmenné evidence 
cestujících členskými státy do třetích zemí 
by mělo být povolováno pouze v 
jednotlivých případech a mělo by probíhat 
v souladu s rámcovým rozhodnutím 
2008/977/SVV. Pro zajištění ochrany 
osobních údajů by toto předávání osobních 
údajů mělo podléhat dalším požadavkům 
ohledně účelu předávání, totožnosti 
přijímajícího orgánu a úrovně ochrany 
údajů v dané třetí zemi.

(26) Předávání údajů jmenné evidence 
cestujících složkou pro informace o 
cestujících do třetích zemí by mělo být 
povolováno pouze v jednotlivých 
případech a mělo by probíhat v souladu 
s rámcovým rozhodnutím 2008/977/SVV. 
Pro zajištění ochrany osobních údajů by 
toto předávání osobních údajů mělo 
podléhat dalším požadavkům ohledně 
účelu předávání, totožnosti přijímajícího 
orgánu a úrovně ochrany údajů v dané třetí 
zemi.

Or. de

Pozměňovací návrh 152
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Předávání údajů jmenné evidence 
cestujících členskými státy do třetích zemí 
by mělo být povolováno pouze 
v jednotlivých případech a mělo by 
probíhat v souladu s rámcovým 
rozhodnutím 2008/977/SVV. Pro zajištění 
ochrany osobních údajů by toto předávání 
osobních údajů mělo podléhat dalším 
požadavkům ohledně účelu předávání, 

(26) Předávání údajů jmenné evidence 
cestujících členskými státy do třetích zemí 
by mělo být povolováno pouze 
v jednotlivých případech a mělo by 
probíhat v souladu s rámcovým 
rozhodnutím 2008/977/SVV a právními 
předpisy Unie v oblasti ochrany údajů.
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totožnosti přijímajícího orgánu a úrovně 
ochrany údajů v dané třetí zemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Předávání údajů jmenné evidence 
cestujících by mělo být omezeno na 
případy, kdy je to nezbytné z hlediska 
prevence a odhalování konkrétních 
teroristických trestných činů a v případě 
třetích zemí pouze v souladu s právními 
předpisy Unie v oblasti ochrany údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Vnitrostátní orgán dozoru, který byl 
zřízen v rámci provádění rámcového 
rozhodnutí 2008/977/SVV, by měl rovněž 
odpovídat za poskytování poradenství a 
sledování způsobu, jakým jsou ustanovení 
této směrnice uplatňována a prováděna.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Sophia in 't Veld
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Vnitrostátní orgán dozoru, který byl
zřízen v rámci provádění rámcového 
rozhodnutí 2008/977/SVV, by měl rovněž 
odpovídat za poskytování poradenství a 
sledování způsobu, jakým jsou ustanovení 
této směrnice uplatňována a prováděna.

(27) Vnitrostátní orgán dozoru, který bude 
zřízen v rámci provádění směrnice 
Evropského parlamentu a Rady ze dne 
[...] o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováváním osobních údajů 
příslušnými orgány za účelem prevence, 
vyšetřování, odhalování či stíhání 
trestných činů nebo výkonu trestů a 
o volném pohybu těchto údajů, by měl 
rovněž odpovídat za poskytování 
poradenství a sledování způsobu, jakým 
jsou ustanovení této směrnice uplatňována 
a prováděna. Vnitrostátní orgány pro 
ochranu údajů by měly rovněž odpovídat 
za poskytování poradenství a sledování 
způsobu, jakým jsou ustanovení této 
směrnice upravující ochranu údajů 
uplatňována a prováděna

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Tato směrnice nemá vliv na možnost 
členských států stanovit podle jejich 
vnitrostátního práva systém pro 
shromažďování a zpracování údajů 
jmenné evidence cestujících za jinými 
účely, než jsou účely specifikované v této 
směrnici, nebo od jiných dopravců, než 
jsou dopravci specifikovaní v této 
směrnici, pokud jde o vnitřní lety 
podléhající souladu s relevantními 
ustanoveními týkajícími se ochrany 

vypouští se
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osobních údajů, a to za předpokladu, že 
tyto vnitrostátní právní předpisy respektují 
acquis Unie. Problematika 
shromažďování údajů jmenné evidence 
cestujících o vnitřních letech by 
v budoucnosti měla být podrobena dalším 
úvahám.

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Tato směrnice nemá vliv na možnost 
členských států stanovit podle jejich
vnitrostátního práva systém pro 
shromažďování a zpracování údajů 
jmenné evidence cestujících za jinými 
účely, než jsou účely specifikované v této 
směrnici, nebo od jiných dopravců, než 
jsou dopravci specifikovaní v této 
směrnici, pokud jde o vnitřní lety 
podléhající souladu s relevantními 
ustanoveními týkajícími se ochrany 
osobních údajů, a to za předpokladu, že 
tyto vnitrostátní právní předpisy respektují 
acquis Unie. Problematika 
shromažďování údajů jmenné evidence 
cestujících o vnitřních letech by 
v budoucnosti měla být podrobena dalším 
úvahám.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Tato směrnice nemá vliv na možnost 
členských států stanovit podle jejich 
vnitrostátního práva systém pro 
shromažďování a zpracování údajů 
jmenné evidence cestujících za jinými 
účely, než jsou účely specifikované v této 
směrnici, nebo od jiných dopravců, než 
jsou dopravci specifikovaní v této 
směrnici, pokud jde o vnitřní lety 
podléhající souladu s relevantními 
ustanoveními týkajícími se ochrany 
osobních údajů, a to za předpokladu, že 
tyto vnitrostátní právní předpisy respektují 
acquis Unie. Problematika 
shromažďování údajů jmenné evidence 
cestujících o vnitřních letech by 
v budoucnosti měla být podrobena dalším 
úvahám.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Tato směrnice nemá vliv na možnost 
členských států stanovit podle jejich 
vnitrostátního práva systém pro 
shromažďování a zpracování údajů 
jmenné evidence cestujících za jinými 
účely, než jsou účely specifikované v této 
směrnici, nebo od jiných dopravců, než 
jsou dopravci specifikovaní v této 
směrnici, pokud jde o vnitřní lety 
podléhající souladu s relevantními 
ustanoveními týkajícími se ochrany 
osobních údajů, a to za předpokladu, že 
tyto vnitrostátní právní předpisy respektují 
acquis Unie. Problematika 

vypouští se
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shromažďování údajů jmenné evidence 
cestujících o vnitřních letech by 
v budoucnosti měla být podrobena dalším 
úvahám.

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Tato směrnice nemá vliv na možnost 
členských států stanovit podle jejich 
vnitrostátního práva systém pro 
shromažďování a zpracování údajů 
jmenné evidence cestujících za jinými 
účely, než jsou účely specifikované v této 
směrnici, nebo od jiných dopravců, než 
jsou dopravci specifikovaní v této 
směrnici, pokud jde o vnitřní lety 
podléhající souladu s relevantními 
ustanoveními týkajícími se ochrany 
osobních údajů, a to za předpokladu, že 
tyto vnitrostátní právní předpisy respektují 
acquis Unie. Problematika 
shromažďování údajů jmenné evidence 
cestujících o vnitřních letech by 
v budoucnosti měla být podrobena dalším 
úvahám.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Axel Voss

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Tato směrnice nemá vliv na možnost 
členských států stanovit podle jejich 
vnitrostátního práva systém pro 
shromažďování a zpracování údajů 
jmenné evidence cestujících za jinými 
účely, než jsou účely specifikované v této 
směrnici, nebo od jiných dopravců, než 
jsou dopravci specifikovaní v této 
směrnici, pokud jde o vnitřní lety 
podléhající souladu s relevantními 
ustanoveními týkajícími se ochrany 
osobních údajů, a to za předpokladu, že 
tyto vnitrostátní právní předpisy respektují 
acquis Unie. Problematika 
shromažďování údajů jmenné evidence 
cestujících o vnitřních letech by 
v budoucnosti měla být podrobena dalším 
úvahám.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 162
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Tato směrnice nemá vliv na možnost 
členských států stanovit podle jejich 
vnitrostátního práva systém pro 
shromažďování a zpracování údajů 
jmenné evidence cestujících za jinými 
účely, než jsou účely specifikované v této 
směrnici, nebo od jiných dopravců, než 
jsou dopravci specifikovaní v této 
směrnici, pokud jde o vnitřní lety 
podléhající souladu s relevantními 
ustanoveními týkajícími se ochrany 
osobních údajů, a to za předpokladu, že 
tyto vnitrostátní právní předpisy respektují 
acquis Unie. Problematika 

vypouští se
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shromažďování údajů jmenné evidence 
cestujících o vnitřních letech by 
v budoucnosti měla být podrobena dalším 
úvahám.

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Hubert Pirker, Frank Engel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Tato směrnice nemá vliv na možnost 
členských států stanovit podle jejich 
vnitrostátního práva systém pro 
shromažďování a zpracování údajů jmenné 
evidence cestujících za jinými účely, než 
jsou účely specifikované v této směrnici, 
nebo od jiných dopravců, než jsou dopravci 
specifikovaní v této směrnici, pokud jde o 
vnitřní lety podléhající souladu 
s relevantními ustanoveními týkajícími se 
ochrany osobních údajů, a to za 
předpokladu, že tyto vnitrostátní právní 
předpisy respektují acquis Unie. 
Problematika shromažďování údajů 
jmenné evidence cestujících o vnitřních 
letech by v budoucnosti měla být 
podrobena dalším úvahám.

(28) Tato směrnice nemá vliv na možnost 
členských států stanovit systém pro 
shromažďování a zpracování údajů jmenné 
evidence cestujících, nebo od jiných 
dopravců, než jsou dopravci specifikovaní 
v této směrnici, podléhající souladu 
s relevantními ustanoveními týkajícími se 
ochrany osobních údajů, a to za 
předpokladu, že tyto vnitrostátní právní 
předpisy respektují acquis Unie. 

Or. de

Pozměňovací návrh 164
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Tato směrnice nemá vliv na možnost (28) Tato směrnice nemá vliv na možnost 
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členských států stanovit podle jejich 
vnitrostátního práva systém pro 
shromažďování a zpracování údajů jmenné 
evidence cestujících za jinými účely, než 
jsou účely specifikované v této směrnici, 
nebo od jiných dopravců, než jsou dopravci 
specifikovaní v této směrnici, pokud jde 
o vnitřní lety podléhající souladu 
s relevantními ustanoveními týkajícími se 
ochrany osobních údajů, a to za 
předpokladu, že tyto vnitrostátní právní 
předpisy respektují acquis Unie.
Problematika shromažďování údajů 
jmenné evidence cestujících o vnitřních 
letech by v budoucnosti měla být 
podrobena dalším úvahám.

členských států stanovit podle jejich 
vnitrostátního práva systém pro 
shromažďování a zpracování údajů jmenné 
evidence cestujících za jinými účely, než 
jsou účely specifikované v této směrnici, 
nebo od jiných dopravců, než jsou dopravci 
specifikovaní v této směrnici, pokud jde 
o vnitřní lety podléhající souladu 
s relevantními ustanoveními týkajícími se 
ochrany osobních údajů, a to za 
předpokladu, že tyto vnitrostátní právní 
předpisy respektují acquis Unie. 

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) V důsledku právních a technických 
rozdílů mezi vnitrostátními ustanoveními 
týkajícími se zpracování osobních údajů, 
včetně jmenné evidence cestujících, se 
letečtí dopravci potýkají a budou potýkat 
s různými požadavky, pokud jde o typy 
informací, které mají být předávány, i 
o podmínky, za kterých tyto informace 
musí být poskytnuty příslušným 
vnitrostátním orgánům. Tyto rozdíly 
mohou bránit účinné spolupráci mezi 
příslušnými vnitrostátními orgány za 
účelem prevence, odhalování, vyšetřování 
a stíhání teroristických trestných činů a 
závažné trestné činnosti.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 166
Manfred Weber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) V důsledku právních a technických 
rozdílů mezi vnitrostátními ustanoveními 
týkajícími se zpracování osobních údajů, 
včetně jmenné evidence cestujících, se 
letečtí dopravci potýkají a budou potýkat 
s různými požadavky, pokud jde o typy 
informací, které mají být předávány, 
i o podmínky, za kterých tyto informace 
musí být poskytnuty příslušným 
vnitrostátním orgánům. Tyto rozdíly 
mohou bránit účinné spolupráci mezi 
příslušnými vnitrostátními orgány za 
účelem prevence, odhalování, vyšetřování 
a stíhání teroristických trestných činů a 
závažné trestné činnosti.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 167
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) V důsledku právních a technických 
rozdílů mezi vnitrostátními ustanoveními 
týkajícími se zpracování osobních údajů, 
včetně jmenné evidence cestujících, se 
letečtí dopravci potýkají a budou potýkat 
s různými požadavky, pokud jde o typy 
informací, které mají být předávány, i 
o podmínky, za kterých tyto informace 
musí být poskytnuty příslušným 
vnitrostátním orgánům. Tyto rozdíly 
mohou bránit účinné spolupráci mezi 
příslušnými vnitrostátními orgány za 

(29) V důsledku právních a technických 
rozdílů mezi vnitrostátními ustanoveními 
týkajícími se zpracování osobních údajů, 
včetně jmenné evidence cestujících, se 
letečtí dopravci potýkají a budou potýkat 
s různými požadavky, pokud jde o typy 
informací, které mají být předávány, i 
o podmínky, za kterých tyto informace 
musí být poskytnuty příslušným 
vnitrostátním orgánům. Tyto rozdíly 
mohou bránit účinné spolupráci mezi 
příslušnými vnitrostátními orgány za 
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účelem prevence, odhalování, vyšetřování 
a stíhání teroristických trestných činů a 
závažné trestné činnosti.

účelem prevence, odhalování, vyšetřování 
a stíhání teroristických trestných činů.

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) V důsledku právních a technických 
rozdílů mezi vnitrostátními ustanoveními 
týkajícími se zpracování osobních údajů, 
včetně jmenné evidence cestujících, se 
letečtí dopravci potýkají a budou potýkat 
s různými požadavky, pokud jde o typy 
informací, které mají být předávány, i 
o podmínky, za kterých tyto informace 
musí být poskytnuty příslušným 
vnitrostátním orgánům. Tyto rozdíly 
mohou bránit účinné spolupráci mezi 
příslušnými vnitrostátními orgány za 
účelem prevence, odhalování, vyšetřování 
a stíhání teroristických trestných činů a 
závažné trestné činnosti.

(29) V důsledku právních a technických 
rozdílů mezi vnitrostátními ustanoveními 
týkajícími se zpracování osobních údajů, 
včetně jmenné evidence cestujících, se 
letečtí dopravci potýkají a budou potýkat 
s různými požadavky, pokud jde o typy 
informací, které mají být předávány, i 
o podmínky, za kterých tyto informace 
musí být poskytnuty příslušným 
vnitrostátním orgánům. Tyto rozdíly 
mohou bránit účinné spolupráci mezi 
příslušnými vnitrostátními orgány za 
účelem prevence, odhalování, vyšetřování 
a stíhání teroristických trestných činů a 
závažné nadnárodní trestné činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) V důsledku právních a technických 
rozdílů mezi vnitrostátními ustanoveními 
týkajícími se zpracování osobních údajů, 
včetně jmenné evidence cestujících, se 

(29) V důsledku právních a technických 
rozdílů mezi vnitrostátními ustanoveními 
týkajícími se zpracování osobních údajů, 
včetně jmenné evidence cestujících, se 
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letečtí dopravci potýkají a budou potýkat 
s různými požadavky, pokud jde o typy 
informací, které mají být předávány, i 
o podmínky, za kterých tyto informace 
musí být poskytnuty příslušným 
vnitrostátním orgánům. Tyto rozdíly 
mohou bránit účinné spolupráci mezi 
příslušnými vnitrostátními orgány za 
účelem prevence, odhalování, vyšetřování 
a stíhání teroristických trestných činů a 
závažné trestné činnosti.

letečtí dopravci potýkají a budou potýkat 
s různými požadavky, pokud jde o typy 
informací, které mají být předávány, i 
o podmínky, za kterých tyto informace 
musí být poskytnuty příslušným 
vnitrostátním orgánům. Tyto rozdíly 
mohou bránit účinné spolupráci mezi 
příslušnými vnitrostátními orgány za 
účelem prevence, odhalování, vyšetřování 
a stíhání teroristických trestných činů a 
závažné nadnárodní trestné činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Jelikož cílů této směrnice nemůže být 
uspokojivě dosaženo na úrovni členských 
států a lze jich lépe dosáhnout na úrovni 
Unie, může Unie přijmout opatření 
v souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Smlouvy 
o Evropské unii. V souladu se zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedeném 
článku nepřekračuje tato směrnice rámec 
toho, co je nezbytné k dosažení výše 
uvedeného cíle.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Manfred Weber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30



AM\898279CS.doc 81/99 PE486.017v02-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Jelikož cílů této směrnice nemůže být 
uspokojivě dosaženo na úrovni členských 
států a lze jich lépe dosáhnout na úrovni 
Unie, může Unie přijmout 
opatření v souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Smlouvy o 
Evropské unii. V souladu se zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedeném 
článku nepřekračuje tato směrnice rámec 
toho, co je nezbytné k dosažení výše 
uvedeného cíle.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 172
Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Tato směrnice dodržuje základní 
práva a zásady Listiny základních práv 
Evropské unie, a zejména právo na 
ochranu osobních údajů, právo na 
soukromí a právo na nediskriminaci, 
která jsou chráněna články 8, 7 a 21 
Listiny, a musí být podle toho provedena. 
Tato směrnice je slučitelná se zásadami 
ochrany osobních údajů a její ustanovení 
jsou v souladu se rámcovým rozhodnutím 
2008/977/SVV. V zájmu dodržení zásady 
proporcionality tato směrnice navíc ve 
zvláštních oblastech stanoví přísnější 
pravidla ochrany údajů než rámcové 
rozhodnutí 2008/977/SVV.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 173
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Tato směrnice dodržuje základní práva 
a zásady Listiny základních práv Evropské 
unie, a zejména právo na ochranu osobních 
údajů, právo na soukromí a právo na 
nediskriminaci, která jsou chráněna články 
8, 7 a 21 Listiny, a musí být podle toho 
provedena. Tato směrnice je slučitelná se 
zásadami ochrany osobních údajů a její 
ustanovení jsou v souladu se rámcovým 
rozhodnutím 2008/977/SVV. V zájmu 
dodržení zásady proporcionality tato 
směrnice navíc ve zvláštních oblastech 
stanoví přísnější pravidla ochrany údajů 
než rámcové rozhodnutí 2008/977/SVV.

(31) Tato směrnice dodržuje základní práva 
a zásady Listiny základních práv Evropské 
unie, a zejména právo na ochranu osobních 
údajů, právo na soukromí a právo na 
nediskriminaci, která jsou chráněna články 
8, 7 a 21 Listiny, a musí být podle toho 
provedena. Tato směrnice je slučitelná se 
zásadami ochrany osobních údajů, zejména 
článkem 16 SFEU, a její ustanovení jsou 
v souladu s rámcovým rozhodnutím 
2008/977/SVV. V zájmu dodržení zásady 
proporcionality tato směrnice navíc ve 
zvláštních oblastech stanoví přísnější 
pravidla ochrany údajů než rámcové 
rozhodnutí 2008/977/SVV.

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Tato směrnice dodržuje základní práva 
a zásady Listiny základních práv Evropské 
unie, a zejména právo na ochranu osobních 
údajů, právo na soukromí a právo na 
nediskriminaci, která jsou chráněna články 
8, 7 a 21 Listiny, a musí být podle toho 
provedena. Tato směrnice je slučitelná se 
zásadami ochrany osobních údajů a její 
ustanovení jsou v souladu se rámcovým 
rozhodnutím 2008/977/SVV. V zájmu 
dodržení zásady proporcionality tato 
směrnice navíc ve zvláštních oblastech 

(31) Tato směrnice dodržuje základní práva 
a zásady Listiny základních práv Evropské 
unie, a zejména právo na ochranu osobních 
údajů, právo na soukromí a právo na 
nediskriminaci, která jsou chráněna články 
8, 7 a 21 Listiny, Úmluvou č. 108 
o ochraně osob s ohledem na 
automatizované zpracování osobních 
údajů a Evropskou úmluvou o ochraně 
lidských práv a základních svobod, a musí 
být podle toho provedena. Tato směrnice je 
slučitelná se zásadami ochrany osobních 
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stanoví přísnější pravidla ochrany údajů 
než rámcové rozhodnutí 2008/977/SVV.

údajů a její ustanovení jsou v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
ze dne [...] o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováváním osobních 
údajů příslušnými orgány za účelem 
prevence, vyšetřování, odhalování či 
stíhání trestných činů nebo výkonu trestů 
a o volném pohybu těchto údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Oblast působnosti směrnice je 
maximálně omezena, umožňuje 
uchovávání údajů jmenné evidence 
cestujících po dobu nepřekračující 5 let, 
po jejímž uplynutí musí být údaje 
vymazány. Údaje musí být anonymizovány 
po velice krátké době, shromažďování a 
používání citlivých údajů je zakázáno. 
V zájmu účinnosti a vysoké úrovně 
ochrany údajů musí členské státy zajistit, 
aby za poskytování poradenství a 
sledování způsobu, jakým jsou údaje 
jmenné evidence zpracovány, odpovídal 
nezávislý vnitrostátní kontrolní orgán 
(orgán pro ochranu údajů). Veškeré 
zpracování údajů jmenné evidence 
cestujících musí být pro účely ověření 
zákonnosti zpracovávání údajů, vlastní 
kontroly a zajištění nezbytné 
neporušenosti a zabezpečení zpracování 
údajů zaprotokolováno nebo 
zdokumentováno. Členské státy musí 
rovněž zajistit, aby byli cestující jasně a 
přesně informováni o shromažďování 
údajů jmenné evidence a o jejich právech.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 176
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Oblast působnosti směrnice je 
maximálně omezena, umožňuje 
uchovávání údajů jmenné evidence 
cestujících po dobu nepřekračující 5 let, po 
jejímž uplynutí musí být údaje vymazány. 
Údaje musí být anonymizovány po velice 
krátké době, shromažďování a používání 
citlivých údajů je zakázáno. V zájmu 
účinnosti a vysoké úrovně ochrany údajů 
musí členské státy zajistit, aby za 
poskytování poradenství a sledování 
způsobu, jakým jsou údaje jmenné 
evidence zpracovány, odpovídal nezávislý 
vnitrostátní kontrolní orgán (orgán pro 
ochranu údajů). Veškeré zpracování údajů 
jmenné evidence cestujících musí být pro 
účely ověření zákonnosti zpracovávání 
údajů, vlastní kontroly a zajištění nezbytné 
neporušenosti a zabezpečení zpracování 
údajů zaprotokolováno nebo 
zdokumentováno. Členské státy musí 
rovněž zajistit, aby byli cestující jasně a 
přesně informováni o shromažďování 
údajů jmenné evidence a o jejich právech.

(32) Oblast působnosti směrnice je 
maximálně omezena, umožňuje 
uchovávání údajů jmenné evidence 
cestujících po dobu nepřekračující 
3 měsíce, po jejímž uplynutí musí být 
údaje trvale vymazány. Údaje musí být 
anonymizovány po velice krátké době, 
shromažďování a používání citlivých údajů 
je zakázáno. V zájmu účinnosti a vysoké 
úrovně ochrany údajů musí členské státy 
zajistit, aby za poskytování poradenství a 
sledování způsobu, jakým jsou údaje 
jmenné evidence zpracovány, odpovídal 
nezávislý vnitrostátní orgán pro ochranu 
údajů. Veškeré zpracování údajů jmenné 
evidence cestujících musí být pro účely 
ověření zákonnosti zpracovávání údajů, 
vlastní kontroly a zajištění nezbytné 
neporušenosti a zabezpečení zpracování 
údajů zaprotokolováno nebo 
zdokumentováno. Členské státy musí 
rovněž zajistit, aby byli cestující jasně a 
přesně informováni o shromažďování 
údajů jmenné evidence a o jejich právech.

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32



AM\898279CS.doc 85/99 PE486.017v02-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Oblast působnosti směrnice je 
maximálně omezena, umožňuje 
uchovávání údajů jmenné evidence 
cestujících po dobu nepřekračující 5 let, po 
jejímž uplynutí musí být údaje vymazány. 
Údaje musí být anonymizovány po velice 
krátké době, shromažďování a používání 
citlivých údajů je zakázáno. V zájmu 
účinnosti a vysoké úrovně ochrany údajů 
musí členské státy zajistit, aby za 
poskytování poradenství a sledování 
způsobu, jakým jsou údaje jmenné 
evidence zpracovány, odpovídal nezávislý 
vnitrostátní kontrolní orgán (orgán pro 
ochranu údajů). Veškeré zpracování údajů 
jmenné evidence cestujících musí být pro 
účely ověření zákonnosti zpracovávání 
údajů, vlastní kontroly a zajištění nezbytné 
neporušenosti a zabezpečení zpracování 
údajů zaprotokolováno nebo 
zdokumentováno. Členské státy musí 
rovněž zajistit, aby byli cestující jasně a 
přesně informováni o shromažďování 
údajů jmenné evidence a o jejich právech.

(32) Oblast působnosti směrnice je 
maximálně omezena, umožňuje 
uchovávání údajů jmenné evidence 
cestujících po dobu nepřekračující 3 roky, 
po jejímž uplynutí musí být údaje
vymazány. Údaje musí být anonymizovány 
po velice krátké době, shromažďování a 
používání citlivých údajů je zakázáno. 
V zájmu účinnosti a vysoké úrovně 
ochrany údajů musí členské státy zajistit, 
aby za poskytování poradenství a sledování 
způsobu, jakým jsou údaje jmenné 
evidence zpracovány, odpovídal nezávislý 
vnitrostátní kontrolní orgán (orgán pro 
ochranu údajů). Veškeré zpracování údajů 
jmenné evidence cestujících musí být pro 
účely ověření zákonnosti zpracovávání 
údajů, vlastní kontroly a zajištění nezbytné 
neporušenosti a zabezpečení zpracování 
údajů zaprotokolováno nebo 
zdokumentováno. Členské státy musí 
rovněž zajistit, aby byli cestující jasně a 
přesně informováni o shromažďování 
údajů jmenné evidence a o jejich právech.

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Oblast působnosti směrnice je 
maximálně omezena, umožňuje 
uchovávání údajů jmenné evidence 
cestujících po dobu nepřekračující 5 let, po 
jejímž uplynutí musí být údaje vymazány. 
Údaje musí být anonymizovány po velice 
krátké době, shromažďování a používání 
citlivých údajů je zakázáno. V zájmu 

(32) Oblast působnosti směrnice je 
maximálně omezena, umožňuje 
uchovávání údajů jmenné evidence 
cestujících po dobu nepřekračující 30 dnů, 
po jejímž uplynutí musí být údaje 
vymazány, shromažďování a používání 
citlivých údajů je zakázáno. V zájmu 
účinnosti a vysoké úrovně ochrany údajů 
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účinnosti a vysoké úrovně ochrany údajů 
musí členské státy zajistit, aby za 
poskytování poradenství a sledování 
způsobu, jakým jsou údaje jmenné 
evidence zpracovány, odpovídal nezávislý 
vnitrostátní kontrolní orgán (orgán pro 
ochranu údajů). Veškeré zpracování údajů 
jmenné evidence cestujících musí být pro 
účely ověření zákonnosti zpracovávání 
údajů, vlastní kontroly a zajištění nezbytné 
neporušenosti a zabezpečení zpracování 
údajů zaprotokolováno nebo 
zdokumentováno. Členské státy musí 
rovněž zajistit, aby byli cestující jasně a 
přesně informováni o shromažďování 
údajů jmenné evidence a o jejich právech.

musí členské státy zajistit, aby za 
poskytování poradenství a sledování 
způsobu, jakým jsou údaje jmenné 
evidence zpracovány, odpovídal nezávislý 
vnitrostátní kontrolní orgán (orgán pro 
ochranu údajů). Veškeré zpracování údajů 
jmenné evidence cestujících musí být pro 
účely ověření zákonnosti zpracovávání 
údajů, vlastní kontroly a zajištění nezbytné 
neporušenosti a zabezpečení zpracování 
údajů zaprotokolováno nebo 
zdokumentováno. Členské státy musí 
rovněž zajistit, aby byli cestující jasně a 
přesně informováni o shromažďování 
údajů jmenné evidence a o jejich právech.

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Axel Voss

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Oblast působnosti směrnice je 
maximálně omezena, umožňuje 
uchovávání údajů jmenné evidence 
cestujících po dobu nepřekračující 5 let, po 
jejímž uplynutí musí být údaje vymazány. 
Údaje musí být anonymizovány po velice 
krátké době, shromažďování a používání 
citlivých údajů je zakázáno. V zájmu 
účinnosti a vysoké úrovně ochrany údajů 
musí členské státy zajistit, aby za 
poskytování poradenství a sledování 
způsobu, jakým jsou údaje jmenné 
evidence zpracovány, odpovídal nezávislý 
vnitrostátní kontrolní orgán (orgán pro 
ochranu údajů). Veškeré zpracování údajů 
jmenné evidence cestujících musí být pro 
účely ověření zákonnosti zpracovávání 
údajů, vlastní kontroly a zajištění nezbytné 
neporušenosti a zabezpečení zpracování 

(32) Oblast působnosti směrnice je 
maximálně omezena, umožňuje 
uchovávání údajů jmenné evidence 
cestujících po dobu nepřekračující 5 let, po 
jejímž uplynutí musí být údaje vymazány. 
Údaje musí být anonymizovány po velice 
krátké době, shromažďování a používání 
citlivých údajů je zakázáno. V zájmu 
účinnosti a vysoké úrovně ochrany údajů je 
nutné zajistit, aby za poskytování 
poradenství a sledování způsobu, jakým 
jsou údaje jmenné evidence zpracovány, 
odpovídal nezávislý kontrolní orgán (orgán 
pro ochranu údajů). Veškeré zpracování 
údajů jmenné evidence cestujících musí být 
pro účely ověření zákonnosti zpracovávání 
údajů, vlastní kontroly a zajištění nezbytné 
neporušenosti a zabezpečení zpracování 
údajů zaprotokolováno nebo 
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údajů zaprotokolováno nebo 
zdokumentováno. Členské státy musí 
rovněž zajistit, aby byli cestující jasně a 
přesně informováni o shromažďování 
údajů jmenné evidence a o jejich právech.

zdokumentováno. Členské státy musí 
zajistit, aby byli cestující jasně a přesně 
informováni o shromažďování údajů 
jmenné evidence a o jejich právech.

Or. de

Pozměňovací návrh 180
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Oblast působnosti směrnice je 
maximálně omezena, umožňuje 
uchovávání údajů jmenné evidence 
cestujících po dobu nepřekračující 5 let, po 
jejímž uplynutí musí být údaje vymazány. 
Údaje musí být anonymizovány po velice 
krátké době, shromažďování a používání 
citlivých údajů je zakázáno. V zájmu 
účinnosti a vysoké úrovně ochrany údajů 
musí členské státy zajistit, aby za 
poskytování poradenství a sledování 
způsobu, jakým jsou údaje jmenné 
evidence zpracovány, odpovídal nezávislý 
vnitrostátní kontrolní orgán (orgán pro 
ochranu údajů). Veškeré zpracování údajů 
jmenné evidence cestujících musí být pro 
účely ověření zákonnosti zpracovávání 
údajů, vlastní kontroly a zajištění nezbytné 
neporušenosti a zabezpečení zpracování 
údajů zaprotokolováno nebo 
zdokumentováno. Členské státy musí 
rovněž zajistit, aby byli cestující jasně a 
přesně informováni o shromažďování 
údajů jmenné evidence a o jejich právech.

(32) Oblast působnosti směrnice je 
maximálně omezena, umožňuje 
uchovávání údajů jmenné evidence 
cestujících po dobu nepřekračující 30 dnů, 
po jejímž uplynutí musí být údaje 
vymazány. Údaje musí být anonymizovány 
po sedmi dnech, shromažďování a 
používání citlivých údajů je zakázáno. 
V zájmu účinnosti a vysoké úrovně 
ochrany údajů musí členské státy zajistit, 
aby za poskytování poradenství a sledování 
způsobu, jakým jsou údaje jmenné 
evidence zpracovány, odpovídal nezávislý 
vnitrostátní kontrolní orgán (orgán pro 
ochranu údajů). Veškeré zpracování údajů 
jmenné evidence cestujících musí být pro 
účely ověření zákonnosti zpracovávání 
údajů, vlastní kontroly a zajištění nezbytné 
neporušenosti a zabezpečení zpracování 
údajů zaprotokolováno nebo 
zdokumentováno. Členské státy musí 
rovněž zajistit, aby byli cestující jasně a 
přesně informováni o shromažďování 
údajů jmenné evidence a o jejich právech.

Or. en
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Pozměňovací návrh 181
Véronique Mathieu

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Oblast působnosti směrnice je 
maximálně omezena, umožňuje 
uchovávání údajů jmenné evidence 
cestujících po dobu nepřekračující 5 let, po 
jejímž uplynutí musí být údaje vymazány. 
Údaje musí být anonymizovány po velice 
krátké době, shromažďování a používání 
citlivých údajů je zakázáno. V zájmu 
účinnosti a vysoké úrovně ochrany údajů 
musí členské státy zajistit, aby za 
poskytování poradenství a sledování 
způsobu, jakým jsou údaje jmenné 
evidence zpracovány, odpovídal nezávislý 
vnitrostátní kontrolní orgán (orgán pro 
ochranu údajů). Veškeré zpracování údajů 
jmenné evidence cestujících musí být pro 
účely ověření zákonnosti zpracovávání 
údajů, vlastní kontroly a zajištění nezbytné 
neporušenosti a zabezpečení zpracování 
údajů zaprotokolováno nebo 
zdokumentováno. Členské státy musí 
rovněž zajistit, aby byli cestující jasně a 
přesně informováni o shromažďování 
údajů jmenné evidence a o jejich právech.

(32) Oblast působnosti směrnice je 
maximálně omezena, umožňuje 
uchovávání údajů jmenné evidence 
cestujících po dobu nepřekračující 5 let, po 
jejímž uplynutí musí být údaje vymazány. 
Údaje musí být anonymizovány po krátké 
době tak, aby již nebylo možné podle nich 
určit totožnost cestujících; shromažďování 
a používání citlivých údajů je zakázáno. 
V zájmu účinnosti a vysoké úrovně 
ochrany údajů musí členské státy zajistit, 
aby za poskytování poradenství a sledování 
způsobu, jakým jsou údaje jmenné 
evidence zpracovány, odpovídal nezávislý 
vnitrostátní kontrolní orgán (orgán pro 
ochranu údajů). Veškeré zpracování údajů 
jmenné evidence cestujících musí být pro 
účely ověření zákonnosti zpracovávání 
údajů, vlastní kontroly a zajištění nezbytné 
neporušenosti a zabezpečení zpracování 
údajů zaprotokolováno nebo 
zdokumentováno. Členské státy musí 
rovněž zajistit, aby byli cestující jasně a 
přesně informováni o shromažďování 
údajů jmenné evidence a o jejich právech.

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité, aby bylo zdůrazněno, že záměrem je maskovat údaje, tedy zajistit, aby již nebylo 
možné určit podle nich totožnost cestujících.

Pozměňovací návrh 182
Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) [V souladu s článkem 3 Protokolu 
(č. 21) o postavení Spojeného království a 
Irska, pokud jde o prostor svobody, 
bezpečnosti a práva, připojeného ke 
Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě 
o fungování Evropské unie, oznámily tyto 
členské státy své přání účastnit se 
přijímání a používání této směrnice] 
NEBO [Aniž je dotčen článek 4 Protokolu 
(č. 21) o postavení Spojeného království a 
Irska, pokud jde o prostor svobody, 
bezpečnosti a práva, připojeného ke 
Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě 
o fungování Evropské unie, se tyto 
členské státy neúčastní přijímání této 
směrnice, a proto pro ně není závazná ani 
použitelná].

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Alexander Alvaro

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) V souladu s články 1 a 2 Protokolu 
(č. 22) o postavení Dánska, připojeného 
ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě 
o fungování Evropské unie, se Dánsko 
neúčastní přijímání této směrnice a tato 
směrnice není pro Dánsko závazná ani 
použitelná,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Alexander Alvaro
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Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1 vypouští se
Předmět a oblast působnosti

1. Tato směrnice upravuje předávání 
údajů jmenné evidence cestujících na 
mezinárodních letech na území členských 
států a z tohoto území leteckými dopravci, 
zpracování těchto údajů, včetně jejich 
shromažďování, používání a uchovávání 
členskými státy a vzájemné výměny mezi 
nimi.
2. Údaje jmenné evidence cestujících 
shromažďované v souladu s touto 
směrnice smí být zpracovávány pouze pro 
tyto účely:
a) prevence, odhalování, vyšetřování a 
stíhání teroristických trestných činů a 
závažné trestné činnosti podle čl. 4 odst. 2 
písm. b) a c); a
b) prevence, odhalování, vyšetřování a 
stíhání teroristických trestných činů a 
závažné nadnárodní trestné činnosti podle 
čl. 4 odst. 2 písm. a) a d).

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice upravuje předávání údajů 
jmenné evidence cestujících na 
mezinárodních letech na území členských 
států a z tohoto území leteckými dopravci, 
zpracování těchto údajů, včetně jejich 
shromažďování, používání a uchovávání 

1. Tato směrnice upravuje předávání údajů 
jmenné evidence cestujících na 
mezinárodních letech na území členských 
států a z tohoto území leteckými dopravci, 
zpracování těchto údajů, včetně jejich 
shromažďování, používání a uchovávání 
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členskými státy a vzájemné výměny mezi 
nimi.

členskými státy a vzájemné výměny mezi 
nimi. Tato směrnice se nevztahuje na lety 
v rámci Evropské unie ani na tranzitní 
lety.

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice by se měla vztahovat pouze na mezinárodní lety.

Pozměňovací návrh 186
Axel Voss

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice upravuje předávání údajů 
jmenné evidence cestujících na 
mezinárodních letech na území členských 
států a z tohoto území leteckými dopravci, 
zpracování těchto údajů, včetně jejich 
shromažďování, používání a uchovávání 
členskými státy a vzájemné výměny mezi 
nimi.

1. Tato směrnice upravuje předávání údajů 
jmenné evidence u letecké přepravy 
cestujících mezi členskými státy Evropské 
unie a třetími zeměmi, na území Evropské 
unie a z tohoto území leteckými dopravci, 
zpracování těchto údajů, včetně jejich 
shromažďování, používání a uchovávání
složkou pro informace o cestujících a
výměny údajů se třetími zeměmi.

Or. de

Pozměňovací návrh 187
Manfred Weber

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice upravuje předávání údajů 
jmenné evidence cestujících na 
mezinárodních letech na území členských 
států a z tohoto území leteckými dopravci, 
zpracování těchto údajů, včetně jejich 

1. Tato směrnice upravuje zásady pro 
možné předávání údajů jmenné evidence 
cestujících na mezinárodních letech na 
území členských států a z tohoto území 
leteckými dopravci, zpracování těchto 
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shromažďování, používání a uchovávání 
členskými státy a vzájemné výměny mezi 
nimi.

údajů, včetně jejich shromažďování, 
používání a uchovávání členskými státy a 
vzájemné výměny mezi nimi. Ustanovení 
této směrnice se uplatní na ty členské 
státy, které se rozhodnou použít údaje 
jmenné evidence cestujících k účelu 
stanovenému v čl. 1 odst. 2 písm. a) a b). 

Or. de

Pozměňovací návrh 188
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice upravuje předávání údajů 
jmenné evidence cestujících na 
mezinárodních letech na území členských 
států a z tohoto území leteckými dopravci, 
zpracování těchto údajů, včetně jejich 
shromažďování, používání a uchovávání 
členskými státy a vzájemné výměny mezi 
nimi.

1. Tato směrnice upravuje předávání údajů 
jmenné evidence cestujících na 
mezinárodních letech z letišť v EU nebo 
směřujících na letiště v EU na území 
členských států a z tohoto území leteckými 
dopravci, zpracování těchto údajů, včetně 
jejich shromažďování, používání a 
uchovávání členskými státy a vzájemné 
výměny mezi nimi.

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Véronique Mathieu

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice upravuje předávání údajů 
jmenné evidence cestujících na
mezinárodních letech na území členských 
států a z tohoto území leteckými dopravci, 
zpracování těchto údajů, včetně jejich 
shromažďování, používání a uchovávání 

1. Tato směrnice upravuje předávání údajů 
jmenné evidence cestujících v rámci Unie 
nebo mimo ni na území členských států a 
z tohoto území leteckými dopravci, 
zpracování těchto údajů, včetně jejich 
shromažďování, používání a uchovávání 
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členskými státy a vzájemné výměny mezi 
nimi.

členskými státy a vzájemné výměny mezi 
nimi.

Or. fr

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je začlenit do působnosti směrnice také všechny lety 
v rámci Unie. Výraz „(lety) v rámci Unie nebo mimo ni“ je proto vhodnější než výraz 
„mezinárodní/tuzemské lety“, který je převzat ze Schengenského hraničního kodexu 
a nevyhovuje účelům směrnice, která má být použitelná na celém území Evropské unie.

Pozměňovací návrh 190
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Tato směrnice by měla zakazovat 
předávání údajů jmenné evidence 
cestujících na vnitrostátních letech na 
území členských států a z tohoto území 
leteckými dopravci a zpracování těchto 
údajů, včetně jejich shromažďování, 
používání a uchovávání členskými státy a 
vzájemné výměny mezi nimi.

Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je upřesnění, že by měly být předávány a zpracovávány 
pouze údaje o mezinárodních letech.

Pozměňovací návrh 191
Sophia in 't Veld

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Údaje jmenné evidence cestujících 
shromažďované v souladu s touto směrnice
smí být zpracovávány pouze pro tyto
účely:

2. Údaje jmenné evidence cestujících 
shromažďované v souladu s touto směrnicí
ohledně mezinárodních letů směřujících
na letiště v EU nebo z letišť v EU smí být 
zpracovávány pouze pro účely prevence, 
vyšetřování, odhalování či stíhání 
teroristických trestných činů a závažné 
nadnárodní trestné činnosti dle čl. 4 
odst. 2. Údaje jmenné evidence cestujících 
nesmějí být použity pro jiné účely.

a) prevence, odhalování, vyšetřování a 
stíhání teroristických trestných činů a 
závažné trestné činnosti podle čl. 4 odst. 2 
písm. b) a c); a
b) prevence, odhalování, vyšetřování a 
stíhání teroristických trestných činů a 
závažné nadnárodní trestné činnosti podle 
čl. 4 odst. 2 písm. a) a d).

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) prevence, odhalování, vyšetřování a 
stíhání teroristických trestných činů a 
závažné trestné činnosti podle čl. 4 odst. 2 
písm. b) a c); a

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Carmen Romero López, Birgit Sippel
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) prevence, odhalování, vyšetřování a 
stíhání teroristických trestných činů a 
závažné trestné činnosti podle čl. 4 odst. 2 
písm. b) a c); a

a) prevence, odhalování, vyšetřování a 
stíhání teroristických trestných činů.

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) prevence, odhalování, vyšetřování a 
stíhání teroristických trestných činů a 
závažné trestné činnosti podle čl. 4 odst. 2 
písm. b) a c); a

a) prevence, odhalování, vyšetřování a 
stíhání teroristických trestných činů a 
některých typů závažné nadnárodní 
trestné činnosti uvedené v čl. 2 písm. i) a
podle čl. 4 odst. 2;

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) prevence, odhalování, vyšetřování a 
stíhání teroristických trestných činů a 
závažné trestné činnosti podle čl. 4 odst. 2 
písm. b) a c); a

a) prevence, odhalování, vyšetřování a 
stíhání teroristických trestných činů a 
některých typů závažné nadnárodní 
trestné činnosti uvedené v čl. 2 písm. i) a
podle čl. 4 odst. 2.

Or. en
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Pozměňovací návrh 196
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) prevence, odhalování, vyšetřování a 
stíhání teroristických trestných činů a 
závažné nadnárodní trestné činnosti podle 
čl. 4 odst. 2 písm. a) a d).

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) prevence, odhalování, vyšetřování a 
stíhání teroristických trestných činů a 
závažné nadnárodní trestné činnosti podle 
čl. 4 odst. 2 písm. a) a d).

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Již se toho týká čl. 1 odst. 2 písm. a).

Pozměňovací návrh 198
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) prevence, odhalování, vyšetřování a 
stíhání teroristických trestných činů a 
závažné nadnárodní trestné činnosti podle 
čl. 4 odst. 2 písm. a) a d).

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) prevence, odhalování, vyšetřování a 
stíhání teroristických trestných činů a 
závažné nadnárodní trestné činnosti podle 
čl. 4 odst. 2 písm. a) a d).

b) prevence, odhalování, vyšetřování a 
stíhání teroristických trestných činů a 
závažné nadnárodní trestné činnosti podle 
čl. 4 odst. 2 písm. a).

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Údaje jmenné evidence cestujících 
shromážděné v souladu s touto směrnicí 
nesmí být zpracovávány v případě 
trestných činů, jež jsou dle vnitrostátního 
práva členského státu postižitelné trestem 
odnětí svobody nebo ochranným 
opatřením spojeným s odnětím osobní 
svobody na dobu nejvíce tří let.

Or. en
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Pozměňovací návrh 201
Martin Ehrenhauser

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Tato směrnice se nevztahuje na lety 
v rámci Evropy ani na jinou než leteckou 
dopravu.

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Tato směrnice se nepoužije na 
dopravce provozující leteckou přepravu 
cestujících v rámci území Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Tato směrnice se nevztahuje na lety 
v rámci Unie ani na jinou než leteckou 
dopravu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 204
Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Údaje jmenné evidence cestujících 
shromážděné v souladu s touto směrnicí 
nesmí být zpracovávány v případě méně 
závažných trestných činů, jež jsou dle 
vnitrostátního práva členského státu 
postižitelné trestem odnětí svobody nebo 
ochranným opatřením spojeným 
s odnětím osobní svobody na dobu nejvíce 
tří let.

Or. en


