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Ændringsforslag 36
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
–

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. en

Ændringsforslag 37
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
–

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. en

Ændringsforslag 38
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
–

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. en
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Ændringsforslag 39
Gianni Vattimo

Forslag til direktiv
–

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. en

Ændringsforslag 40
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om anvendelse af 
passagerlisteoplysninger til at forebygge, 
opdage, efterforske og retsforfølge 
terrorhandlinger og grov kriminalitet

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om anvendelse af 
passagerlisteoplysninger til at forebygge, 
opdage, efterforske og retsforfølge 
terrorhandlinger

Or. en

Ændringsforslag 41
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om anvendelse af 
passagerlisteoplysninger til at forebygge, 
opdage, efterforske og retsforfølge 
terrorhandlinger og grov kriminalitet

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om anvendelse af 
passagerlisteoplysninger til at forebygge, 
opdage, efterforske og retsforfølge 
terrorhandlinger og grov tværnational 
kriminalitet
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Or. en

Begrundelse

PNR-oplysninger bør kun behandles med henblik på at forebygge, opdage, efterforske og 
retsforfølge terrorhandlinger og grov tværnational kriminalitet. PNR-oplysninger må ikke 
anvendes til andre formål.

Ændringsforslag 42
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Forslag til direktiv
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 82, stk. 1, litra d), og artikel 87, 
stk. 2, litra a),

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 16, 82, stk. 1, litra d), og artikel 87, 
stk. 2, litra a),

Or. en

Ændringsforslag 43
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Udtalelsen fra Den Europæiske 
Tilsynsførende for Databeskyttelse 
(EDPS) af 25. marts 2011 og navnlig 
punkt 7 til 16 og 25, 55 og 57, viste, at det 
oprindelige forslag til et direktiv ikke 
opfyldte den vigtige forudsætning om 
udvikling af en PNR-ordning – dvs. 
overensstemmelse med principperne om 
nødvendighed og proportionalitet, idet 
EDPS sætter spørgsmålstegn ved, om 
forslaget skal omfatte grov kriminalitet, 
som ikke har nogen forbindelse til
terrorisme.
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Or. en

Ændringsforslag 44
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) I udtalelse 10/2011 fra Artikel 29-
Arbejdsgruppen, som blev vedtaget den 5. 
april 2011, blev det anført, at der ikke var 
tilstrækkelige oplysninger om 
effektiviteten og hensigtsmæssigheden i 
eksisterende EU-systemer samt værktøjer 
til politi og juridisk samarbejde til at 
bekæmpe terrorisme og organiseret 
kriminalitet, og der blev sat 
spørgsmålstegn ved nødvendigheden af et 
sådant forslag, ligesom der var stor tvivl 
om proportionaliteten af indsamlingen af 
en stor mængde personlige oplysninger 
om passagerer, uanset om disse er 
mistænkte eller ej.

Or. en

Ændringsforslag 45
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Kommissionen vedtog den 
6. november 2007 et forslag til Rådets 
rammeafgørelse om anvendelse af 
passagerlister (PNR-oplysninger) med 
henblik på retshåndhævelse. Ved 
Lissabontraktaten ikrafttrædelse den 
1. december 2009 bortfaldt 
Kommissionens forslag, som Rådet ikke 

udgår
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havde vedtaget inden da.

Or. en

Ændringsforslag 46
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I "Stockholmprogrammet - et åbent og 
sikkert Europa i borgernes tjeneste og til 
deres beskyttelse" blev Kommissionen 
opfordret til at fremsætte forslag om 
anvendelsen af PNR-oplysninger med 
henblik på forebyggelse, afsløring, 
efterforskning og retsforfølgning af 
terrorhandlinger og grov kriminalitet.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 47
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Kommissionen skitserede i sin 
meddelelse af 21. september 2010 om den 
globale tilgang til overførsel af 
passageroplysninger (PNR) til tredjelande 
visse nøgleelementer i en EU-politik på 
dette område.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 48
Alexander Alvaro
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Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Rådets direktiv 2004/82/EF af 29. april 
2004 om transportvirksomheders 
forpligtelse til at fremsende oplysninger 
om passagerer regulerer 
luftfartsselskabernes forudgående 
videregivelse af passageroplysninger til de 
kompetente nationale myndigheder med 
henblik på at forbedre grænsekontrollen 
og bekæmpe ulovlig indvandring.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 49
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) PNR-oplysninger er nødvendige for 
effektivt at forebygge, opdage, efterforske 
og retsforfølge terrorhandlinger og grov 
kriminalitet og derved forbedre den 
interne sikkerhed.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 50
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) PNR-oplysninger er nødvendige for 
effektivt at forebygge, opdage, efterforske 

udgår
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og retsforfølge terrorhandlinger og grov 
kriminalitet og derved forbedre den 
interne sikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 51
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) PNR-oplysninger er nødvendige for 
effektivt at forebygge, opdage, efterforske 
og retsforfølge terrorhandlinger og grov 
kriminalitet og derved forbedre den 
interne sikkerhed.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 52
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) PNR-oplysninger er nødvendige for 
effektivt at forebygge, opdage, efterforske 
og retsforfølge terrorhandlinger og grov 
kriminalitet og derved forbedre den interne 
sikkerhed.

(5) PNR-oplysninger kan være nødvendige 
for effektivt at forebygge, opdage, 
efterforske og retsforfølge terrorhandlinger 
og derved forbedre den interne sikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 53
Kinga Göncz

Forslag til direktiv
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Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) PNR-oplysninger er nødvendige for
effektivt at forebygge, opdage, efterforske 
og retsforfølge terrorhandlinger og grov 
kriminalitet og derved forbedre den interne 
sikkerhed.

(5) PNR-oplysninger kan i høj grad 
bidrage til effektivt at forebygge, opdage, 
efterforske og retsforfølge terrorhandlinger 
og grov kriminalitet og derved forbedre 
den interne sikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 54
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) PNR-oplysninger er nødvendige for 
effektivt at forebygge, opdage, efterforske 
og retsforfølge terrorhandlinger og grov 
kriminalitet og derved forbedre den interne 
sikkerhed.

(5) PNR-oplysninger kan være et nyttigt 
middel til effektivt at forebygge, opdage, 
efterforske og retsforfølge terrorhandlinger 
og visse typer af grov kriminalitet af 
tværnational art og derved forbedre den 
interne sikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 55
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) PNR-oplysninger er nødvendige for
effektivt at forebygge, opdage, efterforske 
og retsforfølge terrorhandlinger og grov 
kriminalitet og derved forbedre den interne 
sikkerhed.

(5) PNR-oplysninger kan være nyttige til 
effektivt at forebygge, opdage, efterforske 
og retsforfølge terrorhandlinger og grov 
kriminalitet og derved forbedre den interne 
sikkerhed.

Or. en
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Ændringsforslag 56
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) PNR-oplysninger er nødvendige for
effektivt at forebygge, opdage, efterforske 
og retsforfølge terrorhandlinger og grov
kriminalitet og derved forbedre den 
interne sikkerhed.

(5) PNR-oplysninger kan være et nyttigt 
middel til effektivt at forebygge, opdage, 
efterforske og retsforfølge terrorhandlinger 
og visse typer af grov tværnational 
kriminalitet.

Or. en

Ændringsforslag 57
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) PNR-oplysninger hjælper de 
retshåndhævende myndigheder med at 
forebygge, opdage, efterforske og 
retsforfølge grove forbrydelser, herunder 
terrorhandlinger, idet oplysningerne kan 
sammenholdes med oplysninger i 
forskellige databaser over eftersøgte 
personer og genstande, med henblik på at 
indsamle bevismateriale og, hvor det er 
aktuelt, finde de kriminelles medskyldige 
og optrævle kriminelle netværk.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 58
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
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Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) PNR-oplysninger hjælper de 
retshåndhævende myndigheder med at 
forebygge, opdage, efterforske og 
retsforfølge grove forbrydelser, herunder 
terrorhandlinger, idet oplysningerne kan 
sammenholdes med oplysninger i 
forskellige databaser over eftersøgte 
personer og genstande, med henblik på at 
indsamle bevismateriale og, hvor det er 
aktuelt, finde de kriminelles medskyldige 
og optrævle kriminelle netværk.

(6) PNR-oplysninger kan hjælpe de 
retshåndhævende myndigheder med at 
forebygge, opdage, efterforske og 
retsforfølge grove tværnationale 
forbrydelser, herunder terrorhandlinger.

Or. en

Ændringsforslag 59
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) PNR-oplysninger hjælper de 
retshåndhævende myndigheder med at 
forebygge, opdage, efterforske og 
retsforfølge grove forbrydelser, herunder 
terrorhandlinger, idet oplysningerne kan 
sammenholdes med oplysninger i 
forskellige databaser over eftersøgte 
personer og genstande, med henblik på at 
indsamle bevismateriale og, hvor det er 
aktuelt, finde de kriminelles medskyldige 
og optrævle kriminelle netværk.

(6) PNR-oplysninger kan hjælpe de 
retshåndhævende myndigheder med at 
forebygge, opdage, efterforske og 
retsforfølge grove tværnationale 
forbrydelser, herunder terrorhandlinger, 
idet oplysningerne kan sammenholdes med 
oplysninger i forskellige databaser over 
eftersøgte personer og genstande, med 
henblik på at finde det nødvendige 
bevismateriale og, hvor det er aktuelt, finde 
de kriminelles medskyldige og optrævle 
kriminelle netværk.

Or. en

Ændringsforslag 60
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) PNR-oplysninger hjælper de 
retshåndhævende myndigheder med at 
forebygge, opdage, efterforske og 
retsforfølge grove forbrydelser, herunder 
terrorhandlinger, idet oplysningerne kan 
sammenholdes med oplysninger i 
forskellige databaser over eftersøgte 
personer og genstande, med henblik på at 
indsamle bevismateriale og, hvor det er 
aktuelt, finde de kriminelles medskyldige 
og optrævle kriminelle netværk.

(6) PNR-oplysninger kan under 
ekstraordinære omstændigheder hjælpe
de retshåndhævende myndigheder med at 
forebygge, opdage, efterforske og 
retsforfølge grove tværnationale 
forbrydelser, herunder terrorhandlinger, 
idet oplysningerne kan sammenholdes med 
oplysninger i forskellige databaser over 
eftersøgte personer og genstande, med 
henblik på at indsamle bevismateriale og, 
hvor det er aktuelt, finde de kriminelles 
medskyldige og optrævle kriminelle 
netværk.

Or. en

Ændringsforslag 61
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) PNR-oplysninger hjælper de 
retshåndhævende myndigheder med at 
forebygge, opdage, efterforske og 
retsforfølge grove forbrydelser, herunder 
terrorhandlinger, idet oplysningerne kan 
sammenholdes med oplysninger i 
forskellige databaser over eftersøgte 
personer og genstande, med henblik på at 
indsamle bevismateriale og, hvor det er 
aktuelt, finde de kriminelles medskyldige 
og optrævle kriminelle netværk.

(6) PNR-oplysninger kan hjælpe de 
retshåndhævende myndigheder med at 
forebygge, opdage, efterforske og 
retsforfølge terrorhandlinger.

Or. en
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Ændringsforslag 62
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) PNR-oplysninger hjælper de 
retshåndhævende myndigheder med at 
forebygge, opdage, efterforske og 
retsforfølge grove forbrydelser, herunder 
terrorhandlinger, idet oplysningerne kan 
sammenholdes med oplysninger i 
forskellige databaser over eftersøgte 
personer og genstande, med henblik på at 
indsamle bevismateriale og, hvor det er 
aktuelt, finde de kriminelles medskyldige 
og optrævle kriminelle netværk.

(6) PNR-oplysninger kan hjælpe de 
retshåndhævende myndigheder med at 
forebygge, opdage, efterforske og 
retsforfølge grove forbrydelser, herunder 
terrorhandlinger, idet oplysningerne kan 
sammenholdes med oplysninger i 
forskellige databaser over eftersøgte 
personer og genstande, med henblik på at 
indsamle bevismateriale og, hvor det er 
aktuelt, finde de kriminelles medskyldige 
og optrævle kriminelle netværk.

Or. en

Ændringsforslag 63
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) PNR-oplysninger hjælper de 
retshåndhævende myndigheder med at 
forebygge, opdage, efterforske og 
retsforfølge grove forbrydelser, herunder 
terrorhandlinger, idet oplysningerne kan 
sammenholdes med oplysninger i 
forskellige databaser over eftersøgte 
personer og genstande, med henblik på at 
indsamle bevismateriale og, hvor det er 
aktuelt, finde de kriminelles medskyldige 
og optrævle kriminelle netværk.

(6) PNR-oplysninger kan hjælpe de 
retshåndhævende myndigheder med at 
forebygge, opdage, efterforske og 
retsforfølge grove tværnationale 
forbrydelser, herunder terrorhandlinger, 
idet oplysningerne kan sammenholdes med 
oplysninger i forskellige databaser over 
eftersøgte personer og genstande, med 
henblik på at finde det nødvendige 
bevismateriale og, hvor det er aktuelt, finde 
de kriminelles medskyldige og optrævle 
kriminelle netværk.

Or. en
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Ændringsforslag 64
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) PNR-oplysninger sætter de 
retshåndhævende myndigheder i stand til 
at identificere personer, der hidtil har 
været "ukendte", dvs. personer, der ikke 
før har været mistænkt for at være 
involveret i grov kriminalitet og 
terrorisme, men hvor en analyse af 
oplysningerne giver anledning til 
mistanke om, at de er involveret i 
kriminalitet, og de kompetente 
myndigheder derfor bør se nærmere på 
dem. Ved at anvende PNR-oplysningerne 
kan de retshåndhævende myndigheder 
tackle den trussel, som grov kriminalitet 
og terrorisme udgør, fra et andet 
perspektiv, end når de behandler andre 
kategorier af personoplysninger. For at 
sikre, at behandlingen af oplysninger 
vedrørende uskyldige personer, der ikke 
er under mistanke, fortsat begrænses mest 
muligt, bør de aspekter af anvendelsen af 
PNR-oplysninger, der vedrører 
fastsættelse og anvendelse af 
vurderingskriterier, imidlertid yderligere 
begrænses til grove forbrydelser, som 
også er internationale, dvs. som 
nødvendigvis er forbundet med 
rejseaktivitet og derfor med den type 
oplysninger, der behandles.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 65
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
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Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) PNR-oplysninger sætter de 
retshåndhævende myndigheder i stand til 
at identificere personer, der hidtil har 
været "ukendte", dvs. personer, der ikke 
før har været mistænkt for at være 
involveret i grov kriminalitet og 
terrorisme, men hvor en analyse af 
oplysningerne giver anledning til 
mistanke om, at de er involveret i 
kriminalitet, og de kompetente 
myndigheder derfor bør se nærmere på 
dem. Ved at anvende PNR-oplysningerne 
kan de retshåndhævende myndigheder 
tackle den trussel, som grov kriminalitet 
og terrorisme udgør, fra et andet 
perspektiv, end når de behandler andre 
kategorier af personoplysninger. For at 
sikre, at behandlingen af oplysninger 
vedrørende uskyldige personer, der ikke 
er under mistanke, fortsat begrænses mest 
muligt, bør de aspekter af anvendelsen af 
PNR-oplysninger, der vedrører 
fastsættelse og anvendelse af 
vurderingskriterier, imidlertid yderligere 
begrænses til grove forbrydelser, som 
også er internationale, dvs. som 
nødvendigvis er forbundet med 
rejseaktivitet og derfor med den type 
oplysninger, der behandles.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 66
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) PNR-oplysninger sætter de 
retshåndhævende myndigheder i stand til 

udgår
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at identificere personer, der hidtil har 
været "ukendte", dvs. personer, der ikke 
før har været mistænkt for at være 
involveret i grov kriminalitet og 
terrorisme, men hvor en analyse af 
oplysningerne giver anledning til 
mistanke om, at de er involveret i 
kriminalitet, og de kompetente 
myndigheder derfor bør se nærmere på 
dem. Ved at anvende PNR-oplysningerne 
kan de retshåndhævende myndigheder 
tackle den trussel, som grov kriminalitet 
og terrorisme udgør, fra et andet 
perspektiv, end når de behandler andre 
kategorier af personoplysninger. For at 
sikre, at behandlingen af oplysninger 
vedrørende uskyldige personer, der ikke 
er under mistanke, fortsat begrænses mest 
muligt, bør de aspekter af anvendelsen af 
PNR-oplysninger, der vedrører 
fastsættelse og anvendelse af 
vurderingskriterier, imidlertid yderligere 
begrænses til grove forbrydelser, som 
også er internationale, dvs. som 
nødvendigvis er forbundet med 
rejseaktivitet og derfor med den type 
oplysninger, der behandles.

Or. en

Begrundelse

Profilering eller opstilling og anvendelse af vurderingskriterier må ikke finde sted uden en 
juridisk definition på EU-plan.

Ændringsforslag 67
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) PNR-oplysninger sætter de 
retshåndhævende myndigheder i stand til 
at identificere personer, der hidtil har 

udgår
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været "ukendte", dvs. personer, der ikke 
før har været mistænkt for at være 
involveret i grov kriminalitet og 
terrorisme, men hvor en analyse af 
oplysningerne giver anledning til 
mistanke om, at de er involveret i 
kriminalitet, og de kompetente 
myndigheder derfor bør se nærmere på 
dem. Ved at anvende PNR-oplysningerne 
kan de retshåndhævende myndigheder 
tackle den trussel, som grov kriminalitet 
og terrorisme udgør, fra et andet 
perspektiv, end når de behandler andre 
kategorier af personoplysninger. For at 
sikre, at behandlingen af oplysninger 
vedrørende uskyldige personer, der ikke 
er under mistanke, fortsat begrænses mest 
muligt, bør de aspekter af anvendelsen af 
PNR-oplysninger, der vedrører 
fastsættelse og anvendelse af 
vurderingskriterier, imidlertid yderligere 
begrænses til grove forbrydelser, som 
også er internationale, dvs. som 
nødvendigvis er forbundet med 
rejseaktivitet og derfor med den type 
oplysninger, der behandles.

Or. en

Ændringsforslag 68
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) PNR-oplysninger sætter de 
retshåndhævende myndigheder i stand til at 
identificere personer, der hidtil har været 
"ukendte", dvs. personer, der ikke før har 
været mistænkt for at være involveret i 
grov kriminalitet og terrorisme, men hvor 
en analyse af oplysningerne giver 
anledning til mistanke om, at de er 
involveret i kriminalitet, og de kompetente 

(7) PNR-oplysninger kan sætte de 
retshåndhævende myndigheder i stand til at 
identificere personer, der hidtil har været 
"ukendte", dvs. personer, der ikke før har 
været mistænkt for at være involveret i 
grov tværnational kriminalitet og 
terrorisme, men hvor en analyse af 
oplysningerne giver anledning til mistanke 
om, at de er involveret i kriminalitet. 
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myndigheder derfor bør se nærmere på 
dem. Ved at anvende PNR-oplysningerne 
kan de retshåndhævende myndigheder 
tackle den trussel, som grov kriminalitet og 
terrorisme udgør, fra et andet perspektiv, 
end når de behandler andre kategorier af 
personoplysninger. For at sikre, at 
behandlingen af oplysninger vedrørende 
uskyldige personer, der ikke er under 
mistanke, fortsat begrænses mest muligt, 
bør de aspekter af anvendelsen af PNR-
oplysninger, der vedrører fastsættelse og 
anvendelse af vurderingskriterier,
imidlertid yderligere begrænses til grove 
forbrydelser, som også er internationale, 
dvs. som nødvendigvis er forbundet med 
rejseaktivitet og derfor med den type 
oplysninger, der behandles.

Eftersom dette ikke udgør en mistanke, 
bør de kompetente myndigheder derfor 
kun se nærmere på disse personer i sager, 
der vedrører specifikke terrorhandlinger 
eller grov kriminalitet. Ved at anvende 
PNR-oplysningerne kan de 
retshåndhævende myndigheder tackle den 
trussel, som grov tværnational kriminalitet 
og terrorisme udgør, fra et andet 
perspektiv, end når de behandler andre 
kategorier af personoplysninger. For at 
sikre, at behandlingen af oplysninger 
vedrørende uskyldige personer, der ikke er 
under mistanke, fortsat begrænses mest 
muligt, bør anvendelsen af PNR imidlertid 
yderligere begrænses til grove forbrydelser, 
som også er internationale, dvs. som 
nødvendigvis er forbundet med 
rejseaktivitet og derfor med den type 
oplysninger, der behandles.

Or. en

Ændringsforslag 69
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) PNR-oplysninger sætter de 
retshåndhævende myndigheder i stand til at 
identificere personer, der hidtil har været 
"ukendte", dvs. personer, der ikke før har 
været mistænkt for at være involveret i 
grov kriminalitet og terrorisme, men hvor 
en analyse af oplysningerne giver 
anledning til mistanke om, at de er 
involveret i kriminalitet, og de kompetente 
myndigheder derfor bør se nærmere på 
dem. Ved at anvende PNR-oplysningerne 
kan de retshåndhævende myndigheder 
tackle den trussel, som grov kriminalitet 
og terrorisme udgør, fra et andet 
perspektiv, end når de behandler andre 

(7) PNR-oplysninger sætter de 
retshåndhævende myndigheder i stand til at 
identificere personer, der hidtil har været 
"ukendte", dvs. personer, der ikke før har 
været mistænkt for at være involveret i 
terrorisme, men hvor en analyse af 
oplysningerne giver anledning til mistanke 
om, at de er involveret i kriminalitet, og de 
kompetente myndigheder derfor bør se 
nærmere på dem. Ved at anvende PNR-
oplysningerne kan de retshåndhævende 
myndigheder tackle den trussel, som 
terrorisme udgør, fra et andet perspektiv, 
end når de behandler andre kategorier af 
personoplysninger. For at sikre, at 
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kategorier af personoplysninger. For at 
sikre, at behandlingen af oplysninger 
vedrørende uskyldige personer, der ikke er 
under mistanke, fortsat begrænses mest 
muligt, bør de aspekter af anvendelsen af 
PNR-oplysninger, der vedrører fastsættelse 
og anvendelse af vurderingskriterier, 
imidlertid yderligere begrænses til grove 
forbrydelser, som også er internationale, 
dvs. som nødvendigvis er forbundet med 
rejseaktivitet og derfor med den type 
oplysninger, der behandles.

behandlingen af oplysninger vedrørende 
uskyldige personer, der ikke er under 
mistanke, fortsat begrænses mest muligt, 
bør de aspekter af anvendelsen af PNR-
oplysninger, der vedrører fastsættelse og 
anvendelse af vurderingskriterier, 
imidlertid yderligere begrænses til grove 
forbrydelser, som også er internationale, 
dvs. som nødvendigvis er forbundet med 
rejseaktivitet og derfor med den type 
oplysninger, der behandles, dvs. 
terrorisme.

Or. en

Ændringsforslag 70
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Behandlingen af personoplysninger 
skal stå i et rimeligt forhold til det 
specifikke sikkerhedsmæssige mål, der 
forfølges i dette direktiv. 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 71
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Behandlingen af personoplysninger 
skal stå i et rimeligt forhold til det 
specifikke sikkerhedsmæssige mål, der 
forfølges i dette direktiv. 

(8) Behandlingen af personoplysninger 
skal være nødvendig og stå i et rimeligt 
forhold til det specifikke mål, der forfølges 
i dette direktiv. 

Or. en
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Ændringsforslag 72
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Brugen af PNR-oplysninger sammen 
med forhåndsoplysninger om passagerer 
(API) har i visse tilfælde en merværdi, 
når det drejer sig om at bistå 
medlemsstaterne med at kontrollere en 
persons identitet, og får derved øget værdi 
i forbindelse med retshåndhævelse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 73
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Brugen af PNR-oplysninger sammen 
med forhåndsoplysninger om passagerer 
(API) har i visse tilfælde en merværdi, 
når det drejer sig om at bistå 
medlemsstaterne med at kontrollere en 
persons identitet, og får derved øget værdi 
i forbindelse med retshåndhævelse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 74
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
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Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at forebygge, opdage, efterforske 
og retsforfølge terrorhandlinger og grov 
kriminalitet er det derfor vigtigt, at alle 
medlemsstaterne indfører bestemmelser 
om de forpligtelser, der påhviler 
luftfartsselskaber, der foretager 
internationale flyvninger til og fra EU-
medlemsstaternes område.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 75
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at forebygge, opdage, efterforske 
og retsforfølge terrorhandlinger og grov 
kriminalitet er det derfor vigtigt, at alle 
medlemsstaterne indfører bestemmelser 
om de forpligtelser, der påhviler 
luftfartsselskaber, der foretager 
internationale flyvninger til og fra EU-
medlemsstaternes område.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 76
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at forebygge, opdage, efterforske 
og retsforfølge terrorhandlinger og grov 

(10) For at forebygge, opdage, efterforske 
og retsforfølge terrorhandlinger og grov 
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kriminalitet er det derfor vigtigt, at alle 
medlemsstaterne indfører bestemmelser 
om de forpligtelser, der påhviler 
luftfartsselskaber, der foretager 
internationale flyvninger til og fra EU-
medlemsstaternes område.

tværnational kriminalitet kan alle 
medlemsstaterne indføre bestemmelser om 
de forpligtelser, der påhviler 
luftfartsselskaber, der foretager 
internationale flyvninger til og fra EU-
medlemsstaternes område.

Or. en

Ændringsforslag 77
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at forebygge, opdage, efterforske 
og retsforfølge terrorhandlinger og grov 
kriminalitet er det derfor vigtigt, at alle 
medlemsstaterne indfører bestemmelser om 
de forpligtelser, der påhviler 
luftfartsselskaber, der foretager 
internationale flyvninger til og fra EU-
medlemsstaternes område.

(10) For at forebygge, opdage, efterforske 
og retsforfølge terrorhandlinger er det 
derfor vigtigt, at alle medlemsstaterne 
indfører bestemmelser om de forpligtelser, 
der påhviler luftfartsselskaber, der 
foretager internationale flyvninger til og fra 
EU-medlemsstaternes område.

Or. en

Ændringsforslag 78
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at forebygge, opdage, efterforske 
og retsforfølge terrorhandlinger og grov 
kriminalitet er det derfor vigtigt, at alle 
medlemsstaterne indfører bestemmelser om 
de forpligtelser, der påhviler 
luftfartsselskaber, der foretager 
internationale flyvninger til og fra EU-
medlemsstaternes område.

(10) For at forebygge, opdage, efterforske 
og retsforfølge terrorhandlinger og grov 
tværnational kriminalitet er det derfor 
vigtigt, at alle medlemsstaterne indfører 
bestemmelser om de forpligtelser, der 
påhviler luftfartsselskaber, der foretager 
internationale flyvninger til og fra EU-
medlemsstaternes område.
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Or. en

Ændringsforslag 79
Manfred Weber

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at forebygge, opdage, efterforske 
og retsforfølge terrorhandlinger og grov 
kriminalitet er det derfor vigtigt, at alle 
medlemsstaterne indfører bestemmelser om 
de forpligtelser, der påhviler 
luftfartsselskaber, der foretager 
internationale flyvninger til og fra EU-
medlemsstaternes område.

(10) For at forebygge, opdage, efterforske 
og retsforfølge terrorhandlinger og grov 
kriminalitet er det derfor nyttigt, at alle 
medlemsstaterne indfører bestemmelser om 
de forpligtelser, der påhviler 
luftfartsselskaber, der foretager 
internationale flyvninger til og fra EU-
medlemsstaternes område. Det står dog 
medlemsstaterne frit for, om de vil 
anvende PNR-oplysninger til disse formål. 
Dette direktivs bestemmelser gælder kun 
for de medlemsstater, der anvender PNR-
oplysningerne. 

Or. de

Ændringsforslag 80
Véronique Mathieu

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at forebygge, opdage, efterforske 
og retsforfølge terrorhandlinger og grov 
kriminalitet er det derfor vigtigt, at alle 
medlemsstaterne indfører bestemmelser om 
de forpligtelser, der påhviler 
luftfartsselskaber, der foretager
internationale flyvninger til og fra EU-
medlemsstaternes område.

(10) For at forebygge, opdage, efterforske 
og retsforfølge terrorhandlinger og grov 
kriminalitet er det derfor vigtigt, at alle 
medlemsstaterne indfører bestemmelser om 
de forpligtelser, der påhviler 
luftfartsselskaber, der foretager flyvninger 
inden for og uden for Unionen til og fra 
EU-medlemsstaternes område.

Or. fr
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Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at drage konsekvensen af, at alle flyvninger inden for EU 
omfattes af direktivets anvendelsesområde. Terminologien flyvninger inden for og uden for 
EU er at foretrække frem for internationale flyvninger/interne flyvninger inden for 
Schengenområdet, da denne ordlyd ikke er tilpasset et direktiv, som finder anvendelse på hele 
EU's område.

Ændringsforslag 81
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at forebygge, opdage, efterforske 
og retsforfølge terrorhandlinger og grov 
kriminalitet er det derfor vigtigt, at alle 
medlemsstaterne indfører bestemmelser om 
de forpligtelser, der påhviler 
luftfartsselskaber, der foretager 
internationale flyvninger til og fra EU-
medlemsstaternes område.

(10) For at forebygge, opdage, efterforske 
og retsforfølge terrorhandlinger og grov 
tværnational kriminalitet er det derfor 
vigtigt, at alle medlemsstaterne indfører 
bestemmelser om de forpligtelser, der 
påhviler luftfartsselskaber, der foretager 
målrettede internationale flyvninger til og 
fra EU-medlemsstaternes område.

Or. en

Ændringsforslag 82
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Luftfartsselskaberne indsamler og 
behandler allerede PNR-oplysninger fra 
deres passagerer til egen 
forretningsmæssig brug. Dette direktiv 
bør ikke pålægge luftfartsselskaberne en 
pligt til at indsamle eller opbevare 
yderligere oplysninger fra passagererne 
eller pålægge passagererne pligt til at 
fremlægge yderligere oplysninger end 

udgår
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dem, de allerede giver 
luftfartsselskaberne.

Or. en

Ændringsforslag 83
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Luftfartsselskaberne indsamler og 
behandler allerede PNR-oplysninger fra 
deres passagerer til egen forretningsmæssig 
brug. Dette direktiv bør ikke pålægge 
luftfartsselskaberne en pligt til at indsamle 
eller opbevare yderligere oplysninger fra 
passagererne eller pålægge passagererne 
pligt til at fremlægge yderligere 
oplysninger end dem, de allerede giver 
luftfartsselskaberne.

(11) Luftfartsselskaberne indsamler og 
behandler allerede PNR-oplysninger fra 
deres passagerer til egen forretningsmæssig 
brug. Dette direktiv bør ikke pålægge 
luftfartsselskaberne en pligt til at indsamle 
eller opbevare yderligere oplysninger fra 
passagererne eller pålægge passagererne 
pligt til at fremlægge yderligere 
oplysninger end dem, de allerede giver 
luftfartsselskaberne. Hvis 
luftfartsselskaber ikke rutinemæssigt 
indsamler data i forbindelse med deres 
normale drift til kommercielle formål, bør 
der ikke stilles krav om, at de skal udvikle 
processer til at indsamle sådanne 
oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 84
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Udgifterne til indsamling og 
videregivelse af PNR-oplysninger bør 
afholdes af medlemsstaterne.
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Or. en

Ændringsforslag 85
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Terrorhandlinger bør defineres 
under hensyn til artikel 1-4 i Rådets 
rammeafgørelse 2002/475/RIA om 
bekæmpelse af terrorisme. Grov 
kriminalitet bør defineres under hensyn til 
artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 
2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den 
europæiske arrestordre og om 
procedurerne for overgivelse mellem 
medlemsstaterne. Medlemsstaterne kan 
imidlertid udelukke mindre 
lovovertrædelser, i forbindelse med hvilke 
behandlingen af PNR-oplysninger under 
hensyntagen til deres respektive 
strafferetssystemer ikke ville være i 
overensstemmelse med proportionalitets-
princippet. Grov international kriminalitet 
bør defineres under hensyn til artikel 2 i 
Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA og 
FN's konvention om 
grænseoverskridende, organiseret 
kriminalitet.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 86
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Terrorhandlinger bør defineres under (12) Terrorhandlinger bør defineres under 
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hensyn til artikel 1-4 i Rådets 
rammeafgørelse 2002/475/RIA om 
bekæmpelse af terrorisme. Grov 
kriminalitet bør defineres under hensyn til 
artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 
2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den 
europæiske arrestordre og om 
procedurerne for overgivelse mellem 
medlemsstaterne. Medlemsstaterne kan 
imidlertid udelukke mindre 
lovovertrædelser, i forbindelse med hvilke 
behandlingen af PNR-oplysninger under 
hensyntagen til deres respektive 
strafferetssystemer ikke ville være i 
overensstemmelse med proportionalitets-
princippet. Grov international kriminalitet 
bør defineres under hensyn til artikel 2 i 
Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA og 
FN's konvention om grænseoverskridende, 
organiseret kriminalitet.

hensyn til artikel 1-4 i Rådets 
rammeafgørelse 2002/475/RIA om 
bekæmpelse af terrorisme. Grov 
tværnational kriminalitet bør kun 
defineres under hensyn til artikel 2, stk. 2, i 
Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA, 
hvis den kan straffes med frihedsstraf 
eller en anden frihedsberøvende 
foranstaltning af en maksimal varighed 
på mindst tre år i henhold til en 
medlemsstats nationale ret, og hvis den 
begås i mere end én medlemsstat, og FN's 
konvention om grænseoverskridende, 
organiseret kriminalitet.

Or. en

Begrundelse

PNR-oplysninger bør kun behandles med henblik på at forebygge, opdage, efterforske og 
retsforfølge terrorhandlinger og grov tværnational kriminalitet. PNR-oplysninger må ikke 
anvendes til andre formål.

Ændringsforslag 87
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Terrorhandlinger bør defineres under 
hensyn til artikel 1-4 i Rådets 
rammeafgørelse 2002/475/RIA om 
bekæmpelse af terrorisme. Grov 
kriminalitet bør defineres under hensyn til 
artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 
2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den 
europæiske arrestordre og om procedurerne 
for overgivelse mellem medlemsstaterne. 

(12) Terrorhandlinger bør defineres under 
hensyn til artikel 1-4 i Rådets 
rammeafgørelse 2002/475/RIA om 
bekæmpelse af terrorisme. Grov 
kriminalitet bør defineres under hensyn til 
artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 
2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den 
europæiske arrestordre og om procedurerne 
for overgivelse mellem medlemsstaterne. 
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Medlemsstaterne kan imidlertid udelukke 
mindre lovovertrædelser, i forbindelse med 
hvilke behandlingen af PNR-oplysninger 
under hensyntagen til deres respektive 
strafferetssystemer ikke ville være i 
overensstemmelse med proportionalitets-
princippet. Grov international kriminalitet 
bør defineres under hensyn til artikel 2 i 
Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA og 
FN's konvention om grænseoverskridende, 
organiseret kriminalitet.

Medlemsstaterne bør imidlertid udelukke 
mindre lovovertrædelser, i forbindelse med 
hvilke behandlingen af PNR-oplysninger 
under hensyntagen til deres respektive 
strafferetssystemer ikke ville være i 
overensstemmelse med proportionalitets-
princippet. Grov international kriminalitet 
bør defineres under hensyn til artikel 2 i 
Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA og 
FN's konvention om grænseoverskridende, 
organiseret kriminalitet.

Or. en

Ændringsforslag 88
Axel Voss

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Terrorhandlinger bør defineres under 
hensyn til artikel 1-4 i Rådets 
rammeafgørelse 2002/475/RIA om 
bekæmpelse af terrorisme. Grov 
kriminalitet bør defineres under hensyn til 
artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 
2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den 
europæiske arrestordre og om procedurerne 
for overgivelse mellem medlemsstaterne. 
Medlemsstaterne kan imidlertid udelukke 
mindre lovovertrædelser, i forbindelse med 
hvilke behandlingen af PNR-oplysninger 
under hensyntagen til deres respektive 
strafferetssystemer ikke ville være i 
overensstemmelse med proportionalitets-
princippet. Grov international kriminalitet 
bør defineres under hensyn til artikel 2 i 
Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA og 
FN's konvention om grænseoverskridende, 
organiseret kriminalitet.

(12) Terrorhandlinger bør defineres under 
hensyn til artikel 1-4 i Rådets 
rammeafgørelse 2002/475/RIA om 
bekæmpelse af terrorisme. Grov 
kriminalitet bør defineres under hensyn til 
artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 
2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den 
europæiske arrestordre og om procedurerne 
for overgivelse mellem medlemsstaterne. 
PNR-kontoret kan imidlertid udelukke 
mindre lovovertrædelser, i forbindelse med 
hvilke behandlingen af PNR-oplysninger 
ikke ville være i overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet. Grov 
international kriminalitet bør defineres 
under hensyn til artikel 2 i Rådets 
rammeafgørelse 2002/584/RIA og FN's 
konvention om grænseoverskridende, 
organiseret kriminalitet.

Or. de
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Ændringsforslag 89
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Terrorhandlinger bør defineres under 
hensyn til artikel 1-4 i Rådets 
rammeafgørelse 2002/475/RIA om 
bekæmpelse af terrorisme. Grov 
kriminalitet bør defineres under hensyn til 
artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 
2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den 
europæiske arrestordre og om 
procedurerne for overgivelse mellem 
medlemsstaterne. Medlemsstaterne kan 
imidlertid udelukke mindre
lovovertrædelser, i forbindelse med hvilke 
behandlingen af PNR-oplysninger under 
hensyntagen til deres respektive 
strafferetssystemer ikke ville være i 
overensstemmelse med proportionalitets-
princippet. Grov international kriminalitet 
bør defineres under hensyn til artikel 2 i 
Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA og 
FN's konvention om 
grænseoverskridende, organiseret 
kriminalitet.

(12) Terrorhandlinger bør defineres under 
hensyn til artikel 1 i Rådets 
rammeafgørelse 2002/475/RIA om 
bekæmpelse af terrorisme. Grov 
tværnational kriminalitet bør defineres 
under hensyn til artikel 2 i Rådets 
rammeafgørelse 2002/584/RIA og FN's 
konvention mod grænseoverskridende 
organiseret kriminalitet. Medlemsstaterne 
bør udelukke lovovertrædelser, i 
forbindelse med hvilke behandlingen af 
PNR-oplysninger under hensyntagen til 
deres respektive strafferetssystemer ikke 
ville være i overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet.

Or. en

Ændringsforslag 90
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Terrorhandlinger bør defineres under 
hensyn til artikel 1-4 i Rådets 
rammeafgørelse 2002/475/RIA om 
bekæmpelse af terrorisme. Grov 
kriminalitet bør defineres under hensyn til 

(12) Terrorhandlinger bør defineres under 
hensyn til artikel 1-4 i Rådets 
rammeafgørelse 2002/475/RIA om 
bekæmpelse af terrorisme. 
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artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 
2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den 
europæiske arrestordre og om 
procedurerne for overgivelse mellem 
medlemsstaterne. Medlemsstaterne kan 
imidlertid udelukke mindre 
lovovertrædelser, i forbindelse med hvilke 
behandlingen af PNR-oplysninger under 
hensyntagen til deres respektive 
strafferetssystemer ikke ville være i 
overensstemmelse med proportionalitets-
princippet. Grov international kriminalitet 
bør defineres under hensyn til artikel 2 i 
Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA og 
FN's konvention om 
grænseoverskridende, organiseret 
kriminalitet.

Or. en

Ændringsforslag 91
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Terrorhandlinger bør defineres under 
hensyn til artikel 1-4 i Rådets 
rammeafgørelse 2002/475/RIA om 
bekæmpelse af terrorisme. Grov 
kriminalitet bør defineres under hensyn til 
artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 
2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den 
europæiske arrestordre og om procedurerne 
for overgivelse mellem medlemsstaterne. 
Medlemsstaterne kan imidlertid udelukke 
mindre lovovertrædelser, i forbindelse med 
hvilke behandlingen af PNR-oplysninger 
under hensyntagen til deres respektive 
strafferetssystemer ikke ville være i 
overensstemmelse med proportionalitets-
princippet. Grov international kriminalitet 
bør defineres under hensyn til artikel 2 i
Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA og 

(12) Terrorhandlinger bør defineres under 
hensyn til artikel 1-4 i Rådets 
rammeafgørelse 2002/475/RIA om 
bekæmpelse af terrorisme. Grov 
tværnational kriminalitet bør defineres 
under hensyn til artikel 2 i Rådets 
rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 
2002 om den europæiske arrestordre og om 
procedurerne for overgivelse mellem 
medlemsstaterne og FN's konvention mod 
grænseoverskridende organiseret 
kriminalitet. Medlemsstaterne kan 
imidlertid udelukke mindre 
lovovertrædelser, i forbindelse med hvilke 
behandlingen af PNR-oplysninger under 
hensyntagen til deres respektive 
strafferetssystemer ikke ville være i 
overensstemmelse med proportionalitets-
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FN's konvention om 
grænseoverskridende, organiseret 
kriminalitet.

princippet.

Or. en

Ændringsforslag 92
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Terrorhandlinger bør defineres under 
hensyn til artikel 1-4 i Rådets 
rammeafgørelse 2002/475/RIA om 
bekæmpelse af terrorisme. Grov 
kriminalitet bør defineres under hensyn til 
artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 
2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den 
europæiske arrestordre og om 
procedurerne for overgivelse mellem 
medlemsstaterne. Medlemsstaterne kan
imidlertid udelukke mindre 
lovovertrædelser, i forbindelse med hvilke 
behandlingen af PNR-oplysninger under 
hensyntagen til deres respektive 
strafferetssystemer ikke ville være i 
overensstemmelse med proportionalitets-
princippet. Grov international kriminalitet 
bør defineres under hensyn til artikel 2 i 
Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA og 
FN's konvention om 
grænseoverskridende, organiseret
kriminalitet.

(12) Terrorhandlinger bør defineres under 
hensyn til artikel 1 i Rådets 
rammeafgørelse 2002/475/RIA om 
bekæmpelse af terrorisme. Grov 
tværnational kriminalitet bør defineres 
under hensyn til artikel 2 i Rådets 
rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 
2002 om den europæiske arrestordre og 
FN's konvention mod 
grænseoverskridende organiseret 
kriminalitet. Medlemsstaterne bør
imidlertid udelukke mindre 
lovovertrædelser, i forbindelse med hvilke 
behandlingen af PNR-oplysninger under 
hensyntagen til deres respektive 
strafferetssystemer ikke ville være i 
overensstemmelse med proportionalitets-
princippet.

Or. en

Ændringsforslag 93
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
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Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) PNR-oplysninger bør af 
klarhedshensyn og for at mindske 
luftfartsselskabernes omkostninger 
videresendes til én enkelt enhed, der er 
udpeget til det formål (et "PNR-kontor"), 
i den relevante medlemsstat.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 94
Axel Voss

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) PNR-oplysninger bør af 
klarhedshensyn og for at mindske 
luftfartsselskabernes omkostninger 
videresendes til én enkelt enhed, der er 
udpeget til det formål (et "PNR-kontor"), i 
den relevante medlemsstat.

(13) PNR-oplysninger bør af 
klarhedshensyn og for at mindske 
luftfartsselskabernes omkostninger 
videresendes til én enkelt enhed, der er 
udpeget til det formål (et "PNR-kontor"), i 
Den Europæiske Union.

Or. de

Begrundelse

Oprettelsen af et decentralt system skal afvises. Både omkostningerne til oprettelsen og de 
løbende personalemæssige og infrastrukturelle omkostninger for op til 27 nationale PNR-
kontorer er uforholdsmæssigt høje i forhold til et decentralt system. Ved et decentralt system 
ville ansvaret for opbygningen påhvile den enkelte medlemsstat. I en økonomisk krisetid ville 
mange medlemsstater ikke kunne magte denne opgave organisatorisk og økonomisk.

Ændringsforslag 95
Tanja Fajon

Forslag til direktiv
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Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) PNR-oplysninger bør af 
klarhedshensyn og for at mindske 
luftfartsselskabernes omkostninger 
videresendes til én enkelt enhed, der er 
udpeget til det formål (et "PNR-kontor"), i 
den relevante medlemsstat.

(13) PNR-oplysninger bør af 
klarhedshensyn og for at mindske 
luftfartsselskabernes omkostninger 
videresendes til én enkelt enhed, der er 
udpeget til det formål (et "PNR-kontor"), i 
den relevante medlemsstat. EU's 
almindelige budget bør om nødvendigt yde 
økonomisk bistand til medlemsstaterne 
eller luftfartsselskaberne til at dække 
omkostningerne i forbindelse med 
oprettelse, drift og vedligeholdelse af 
deres egne PNR-systemer samt overførsel 
af PNR-oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 96
Ioan Enciu

Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Medlemsstaterne bør sikre, at de 
højeste sikkerhedsstandarder opfyldes 
med hensyn til overførsel af PNR-
oplysninger eller resultaterne af 
behandlingen af PNR-oplysninger samt 
PNR-kontorets opbevaring deraf.

Or. ro

Ændringsforslag 97
Hubert Pirker, Frank Engel

Forslag til direktiv
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Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Kommissionen bør sørge for, at alle 
EU's institutioner og enheder, f.eks. 
agenturer, som i medlemsstaterne 
pålægges en merudgift på grund af dette 
direktivs bestemmelser eller de heraf 
følgende udførelsesbestemmelser, er 
udstyret med tilstrækkelige ekstra 
finansielle og personalemæssige 
ressourcer.

Or. de

Ændringsforslag 98
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Indholdet af alle lister med de 
krævede PNR-oplysninger, som PNR-
kontoret skal have, bør ved udformningen 
afspejle de offentlige myndigheders 
berettigede krav med henblik på at 
forebygge, opdage, efterforske og 
retsforfølge terrorhandlinger og grov 
kriminalitet for derved at forbedre den 
indre sikkerhed i Unionen og beskytte 
borgernes grundlæggende rettigheder, 
navnlig retten til privatlivets fred og 
beskyttelse af personoplysninger. Sådanne 
lister bør ikke indeholde 
personoplysninger, der kan vise den 
pågældendes racemæssige eller etniske 
oprindelse, politiske meninger, religiøse 
eller filosofiske overbevisning eller 
medlemskab af en fagforening, eller som 
vedrører den pågældende persons 
sundhed eller seksualitet. PNR-
oplysninger bør indeholde nærmere 
detaljer om passagerers reservation og 

udgår
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rejserute, hvilket sætter de kompetente 
myndigheder i stand til at finde frem til, 
hvilke flypassagerer der udgør en trussel 
mod den indre sikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 99
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Indholdet af alle lister med de 
krævede PNR-oplysninger, som PNR-
kontoret skal have, bør ved udformningen 
afspejle de offentlige myndigheders 
berettigede krav med henblik på at 
forebygge, opdage, efterforske og 
retsforfølge terrorhandlinger og grov 
kriminalitet for derved at forbedre den 
indre sikkerhed i Unionen og beskytte 
borgernes grundlæggende rettigheder, 
navnlig retten til privatlivets fred og 
beskyttelse af personoplysninger. Sådanne 
lister bør ikke indeholde
personoplysninger, der kan vise den 
pågældendes racemæssige eller etniske 
oprindelse, politiske meninger, religiøse 
eller filosofiske overbevisning eller 
medlemskab af en fagforening, eller som 
vedrører den pågældende persons 
sundhed eller seksualitet. PNR-
oplysninger bør indeholde nærmere 
detaljer om passagerers reservation og 
rejserute, hvilket sætter de kompetente 
myndigheder i stand til at finde frem til, 
hvilke flypassagerer der udgør en trussel 
mod den indre sikkerhed.

(14) Indholdet af alle lister med de 
krævede PNR-oplysninger, som PNR-
kontoret skal have, bør ved udformningen 
afspejle de offentlige myndigheders 
berettigede krav med henblik på at 
forebygge, opdage, efterforske og 
retsforfølge terrorhandlinger og grov 
tværnational kriminalitet for derved at 
forbedre den indre sikkerhed i Unionen og 
beskytte borgernes grundlæggende 
rettigheder, navnlig retten til privatlivets 
fred og beskyttelse af personoplysninger i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv af […] 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med de kompetente 
myndigheders behandling af 
personoplysninger med henblik på at 
forebygge, efterforske, opdage eller 
retsforfølge straffelovsovertrædelser eller 
fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om 
fri udveksling af sådanne oplysninger og 
ved at sikre overensstemmelse med det 
høje beskyttelsesniveau, som følger af
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, Europarådets 
konvention 108 om beskyttelse af det 
enkelte menneske i forbindelse med 
elektronisk databehandling af 
personoplysninger og den europæiske 
konvention om beskyttelse af 
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menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder. Sådanne lister bør ikke 
indeholde følsomme oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 100
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Indholdet af alle lister med de 
krævede PNR-oplysninger, som PNR-
kontoret skal have, bør ved udformningen 
afspejle de offentlige myndigheders 
berettigede krav med henblik på at 
forebygge, opdage, efterforske og 
retsforfølge terrorhandlinger og grov 
kriminalitet for derved at forbedre den 
indre sikkerhed i Unionen og beskytte 
borgernes grundlæggende rettigheder, 
navnlig retten til privatlivets fred og 
beskyttelse af personoplysninger. Sådanne 
lister bør ikke indeholde 
personoplysninger, der kan vise den 
pågældendes racemæssige eller etniske
oprindelse, politiske meninger, religiøse 
eller filosofiske overbevisning eller 
medlemskab af en fagforening, eller som 
vedrører den pågældende persons sundhed 
eller seksualitet. PNR-oplysninger bør 
indeholde nærmere detaljer om 
passagerers reservation og rejserute, 
hvilket sætter de kompetente myndigheder 
i stand til at finde frem til, hvilke 
flypassagerer der udgør en trussel mod 
den indre sikkerhed.

(14) Indholdet af alle lister med de 
krævede PNR-oplysninger, som PNR-
kontoret skal have, bør ved udformningen 
afspejle de offentlige myndigheders 
berettigede krav med henblik på at 
forebygge, opdage, efterforske og 
retsforfølge terrorhandlinger og grov 
tværnational kriminalitet for derved at 
forbedre den indre sikkerhed i Unionen og 
beskytte borgernes grundlæggende 
rettigheder, navnlig retten til privatlivets 
fred og beskyttelse af personoplysninger. 
Sådanne lister bør ikke indeholde 
personoplysninger, navnlig oplysninger, 
der kan vise den pågældendes køn, 
racemæssige, etniske eller sociale 
oprindelse, genetiske træk, sprog, politiske 
meninger, religiøse eller filosofiske 
overbevisning eller medlemskab af en 
fagforening, eller som vedrører den 
pågældende persons sundhed eller 
seksualitet. 

Or. en
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Ændringsforslag 101
Axel Voss

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Indholdet af alle lister med de 
krævede PNR-oplysninger, som PNR-
kontoret skal have, bør ved udformningen 
afspejle de offentlige myndigheders 
berettigede krav med henblik på at 
forebygge, opdage, efterforske og 
retsforfølge terrorhandlinger og grov 
kriminalitet for derved at forbedre den 
indre sikkerhed i Unionen og beskytte 
borgernes grundlæggende rettigheder, 
navnlig retten til privatlivets fred og 
beskyttelse af personoplysninger. Sådanne 
lister bør ikke indeholde 
personoplysninger, der kan vise den 
pågældendes racemæssige eller etniske 
oprindelse, politiske meninger, religiøse 
eller filosofiske overbevisning eller 
medlemskab af en fagforening, eller som 
vedrører den pågældende persons sundhed 
eller seksualitet. PNR-oplysninger bør 
indeholde nærmere detaljer om passagerers 
reservation og rejserute, hvilket sætter de 
kompetente myndigheder i stand til at finde 
frem til, hvilke flypassagerer der udgør en 
trussel mod den indre sikkerhed.

(14) Indholdet af alle PNR-oplysninger, 
som PNR-kontoret skal have, bør ved 
udformningen afspejle de offentlige 
myndigheders berettigede krav med 
henblik på at forebygge, opdage, 
efterforske og retsforfølge terrorhandlinger 
og grov kriminalitet for derved at forbedre 
den indre sikkerhed i Unionen og beskytte 
borgernes grundlæggende rettigheder, 
navnlig retten til privatlivets fred og 
beskyttelse af personoplysninger. Sådanne 
PNR-oplysninger bør ikke indeholde 
personoplysninger, der kan vise den 
pågældendes racemæssige eller etniske 
oprindelse, politiske meninger, religiøse 
eller filosofiske overbevisning eller 
medlemskab af en fagforening, eller som 
vedrører den pågældende persons sundhed 
eller seksualitet. PNR-oplysninger bør 
indeholde nærmere detaljer om passagerers 
reservation og rejserute, hvilket sætter de 
kompetente myndigheder i stand til at finde 
frem til, hvilke flypassagerer der udgør en 
trussel mod den indre sikkerhed.

Or. de

Ændringsforslag 102
Kinga Göncz

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Indholdet af alle lister med de 
krævede PNR-oplysninger, som PNR-

(14) Indholdet af alle lister med de 
krævede PNR-oplysninger, som PNR-
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kontoret skal have, bør ved udformningen 
afspejle de offentlige myndigheders 
berettigede krav med henblik på at 
forebygge, opdage, efterforske og 
retsforfølge terrorhandlinger og grov 
kriminalitet for derved at forbedre den 
indre sikkerhed i Unionen og beskytte 
borgernes grundlæggende rettigheder, 
navnlig retten til privatlivets fred og 
beskyttelse af personoplysninger. Sådanne 
lister bør ikke indeholde 
personoplysninger, der kan vise den 
pågældendes racemæssige eller etniske 
oprindelse, politiske meninger, religiøse 
eller filosofiske overbevisning eller 
medlemskab af en fagforening, eller som 
vedrører den pågældende persons sundhed 
eller seksualitet. PNR-oplysninger bør 
indeholde nærmere detaljer om passagerers 
reservation og rejserute, hvilket sætter de 
kompetente myndigheder i stand til at finde 
frem til, hvilke flypassagerer der udgør en 
trussel mod den indre sikkerhed.

kontoret skal have, bør ved udformningen 
afspejle de offentlige myndigheders 
berettigede krav med henblik på at 
forebygge, opdage, efterforske og 
retsforfølge terrorhandlinger og grov 
kriminalitet for derved at forbedre den 
indre sikkerhed i Unionen og beskytte 
borgernes grundlæggende rettigheder, 
navnlig retten til privatlivets fred og 
beskyttelse af personoplysninger. Sådanne 
lister bør ikke indeholde følsomme 
personoplysninger, der kan vise den 
pågældendes racemæssige eller etniske 
oprindelse, politiske meninger, religiøse 
eller filosofiske overbevisning eller 
medlemskab af en fagforening, eller som 
vedrører den pågældende persons sundhed, 
handicap eller seksuelle orientering. PNR-
oplysninger bør indeholde nærmere 
detaljer om passagerers reservation og 
rejserute, hvilket sætter de kompetente 
myndigheder i stand til at finde frem til, 
hvilke flypassagerer der udgør en trussel 
mod den indre sikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 103
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Indholdet af alle lister med de 
krævede PNR-oplysninger, som PNR-
kontoret skal have, bør ved udformningen 
afspejle de offentlige myndigheders 
berettigede krav med henblik på at 
forebygge, opdage, efterforske og 
retsforfølge terrorhandlinger og grov 
kriminalitet for derved at forbedre den 
indre sikkerhed i Unionen og beskytte 
borgernes grundlæggende rettigheder, 
navnlig retten til privatlivets fred og 

(14) Indholdet af PNR-oplysninger, som 
PNR-kontoret skal have, og som fremgår 
af bilaget til dette direktiv, bør ved 
udformningen afspejle de offentlige 
myndigheders berettigede krav med 
henblik på at forebygge, opdage, 
efterforske og retsforfølge terrorhandlinger 
og grov tværnational kriminalitet for 
derved at forbedre den indre sikkerhed i 
Unionen og beskytte personers
grundlæggende rettigheder, navnlig retten 
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beskyttelse af personoplysninger. Sådanne 
lister bør ikke indeholde 
personoplysninger, der kan vise den 
pågældendes racemæssige eller etniske 
oprindelse, politiske meninger, religiøse 
eller filosofiske overbevisning eller 
medlemskab af en fagforening, eller som 
vedrører den pågældende persons sundhed 
eller seksualitet. PNR-oplysninger bør 
indeholde nærmere detaljer om passagerers 
reservation og rejserute, hvilket sætter de 
kompetente myndigheder i stand til at finde 
frem til, hvilke flypassagerer der udgør en 
trussel mod den indre sikkerhed.

til privatlivets fred og beskyttelse af 
personoplysninger. Sådanne oplysninger
skal ikke indeholde personoplysninger, der 
kan vise den pågældendes racemæssige 
eller etniske oprindelse, politiske 
meninger, religiøse eller filosofiske 
overbevisning eller medlemskab af en 
fagforening, eller som vedrører den 
pågældende persons sundhed eller 
seksualitet. PNR-oplysninger bør 
indeholde nærmere detaljer om passagerers 
reservation og rejserute, hvilket sætter de 
kompetente myndigheder i stand til at finde 
frem til, hvilke flypassagerer der udgør en 
trussel mod den indre sikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 104
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Indholdet af alle lister med de 
krævede PNR-oplysninger, som PNR-
kontoret skal have, bør ved udformningen 
afspejle de offentlige myndigheders 
berettigede krav med henblik på at 
forebygge, opdage, efterforske og 
retsforfølge terrorhandlinger og grov 
kriminalitet for derved at forbedre den 
indre sikkerhed i Unionen og beskytte 
borgernes grundlæggende rettigheder, 
navnlig retten til privatlivets fred og 
beskyttelse af personoplysninger. Sådanne 
lister bør ikke indeholde 
personoplysninger, der kan vise den 
pågældendes racemæssige eller etniske 
oprindelse, politiske meninger, religiøse 
eller filosofiske overbevisning eller 
medlemskab af en fagforening, eller som 
vedrører den pågældende persons sundhed 
eller seksualitet. PNR-oplysninger bør 

(14) Indholdet af alle lister med de 
krævede PNR-oplysninger, som PNR-
kontoret skal have, bør ved udformningen 
afspejle de offentlige myndigheders 
berettigede krav med henblik på at 
forebygge, opdage, efterforske og 
retsforfølge terrorhandlinger for derved at 
forbedre den indre sikkerhed i Unionen og 
beskytte borgernes grundlæggende 
rettigheder, navnlig retten til privatlivets 
fred og beskyttelse af personoplysninger. 
Sådanne lister bør ikke indeholde 
personoplysninger, der kan vise den 
pågældendes racemæssige eller etniske 
oprindelse, politiske meninger, religiøse 
eller filosofiske overbevisning eller 
medlemskab af en fagforening, eller som 
vedrører den pågældende persons sundhed 
eller seksualitet. PNR-oplysninger bør 
indeholde nærmere detaljer om passagerers 
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indeholde nærmere detaljer om passagerers 
reservation og rejserute, hvilket sætter de 
kompetente myndigheder i stand til at finde 
frem til, hvilke flypassagerer der udgør en 
trussel mod den indre sikkerhed.

reservation og rejserute, hvilket sætter de 
kompetente myndigheder i stand til at finde 
frem til, hvilke flypassagerer der udgør en 
trussel mod den indre sikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 105
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Indholdet af alle lister med de 
krævede PNR-oplysninger, som PNR-
kontoret skal have, bør ved udformningen 
afspejle de offentlige myndigheders 
berettigede krav med henblik på at 
forebygge, opdage, efterforske og 
retsforfølge terrorhandlinger og grov 
kriminalitet for derved at forbedre den 
indre sikkerhed i Unionen og beskytte 
borgernes grundlæggende rettigheder, 
navnlig retten til privatlivets fred og 
beskyttelse af personoplysninger. Sådanne 
lister bør ikke indeholde 
personoplysninger, der kan vise den 
pågældendes racemæssige eller etniske 
oprindelse, politiske meninger, religiøse 
eller filosofiske overbevisning eller 
medlemskab af en fagforening, eller som 
vedrører den pågældende persons sundhed 
eller seksualitet. PNR-oplysninger bør 
indeholde nærmere detaljer om passagerers 
reservation og rejserute, hvilket sætter de 
kompetente myndigheder i stand til at finde 
frem til, hvilke flypassagerer der udgør en 
trussel mod den indre sikkerhed.

(14) Indholdet af PNR-oplysninger, som 
PNR-kontoret skal have, og som fremgår 
af bilaget til dette direktiv, bør ved 
udformningen afspejle de offentlige 
myndigheders berettigede krav med 
henblik på at forebygge, opdage, 
efterforske og retsforfølge terrorhandlinger 
og grov tværnational kriminalitet for 
derved at forbedre den indre sikkerhed i 
Unionen og beskytte personers
grundlæggende rettigheder, navnlig retten
til privatlivets fred og beskyttelse af 
personoplysninger. Sådanne oplysninger
bør ikke indeholde personoplysninger, der 
kan vise den pågældendes racemæssige 
eller etniske oprindelse, politiske 
meninger, religiøse eller filosofiske 
overbevisning eller medlemskab af en 
fagforening, eller som vedrører den 
pågældende persons sundhed eller 
seksualitet. PNR-oplysninger bør 
indeholde nærmere detaljer om passagerers 
reservation og rejserute, hvilket sætter de 
kompetente myndigheder i stand til at finde 
frem til, hvilke flypassagerer der udgør en 
trussel mod den indre sikkerhed.

Or. en
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Ændringsforslag 106
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Der findes på nuværende tidspunkt to 
mulige måder at videregive oplysninger 
på, nemlig "pull"-metoden, hvor de 
kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, der anmoder om 
oplysninger, får adgang til 
luftfartsselskabets reservationssystem og 
trækker ("pull") en kopi af de ønskede 
oplysninger ud, og "push"-metoden, hvor 
luftfartsselskabet videregiver ("push") de 
nødvendige PNR-oplysninger til den 
myndighed, der anmoder om dem. 
"Push"-metoden anses for at give en 
højere grad af databeskyttelse og bør være 
obligatorisk for alle luftfartsselskaber.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 107
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Der findes på nuværende tidspunkt to 
mulige måder at videregive oplysninger på, 
nemlig "pull"-metoden, hvor de 
kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, der anmoder om oplysninger, 
får adgang til luftfartsselskabets 
reservationssystem og trækker ("pull") en 
kopi af de ønskede oplysninger ud, og 
"push"-metoden, hvor luftfartsselskabet 
videregiver ("push") de nødvendige PNR-
oplysninger til den myndighed, der 
anmoder om dem. "Push"-metoden anses 

(15) Der findes på nuværende tidspunkt to 
mulige måder at videregive oplysninger på, 
nemlig "pull"-metoden, hvor de 
kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, der anmoder om oplysninger, 
får adgang til luftfartsselskabets 
reservationssystem og trækker ("pull") en 
kopi af de ønskede oplysninger ud, og 
"push"-metoden, hvor luftfartsselskabet 
videregiver ("push") de nødvendige PNR-
oplysninger til den myndighed, der 
anmoder om dem. "Push"-metoden giver
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for at give en højere grad af 
databeskyttelse og bør være obligatorisk 
for alle luftfartsselskaber.

en højere grad af databeskyttelse og bør 
være obligatorisk for alle luftfartsselskaber.

Or. en

Ændringsforslag 108
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Der findes på nuværende tidspunkt to 
mulige måder at videregive oplysninger på, 
nemlig "pull"-metoden, hvor de 
kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, der anmoder om oplysninger, 
får adgang til luftfartsselskabets 
reservationssystem og trækker ("pull") en 
kopi af de ønskede oplysninger ud, og 
"push"-metoden, hvor luftfartsselskabet 
videregiver ("push") de nødvendige PNR-
oplysninger til den myndighed, der 
anmoder om dem. "Push"-metoden anses 
for at give en højere grad af databeskyttelse 
og bør være obligatorisk for alle 
luftfartsselskaber.

(15) Der findes på nuværende tidspunkt to 
mulige måder at videregive oplysninger på, 
nemlig "pull"-metoden, hvor de 
kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, der anmoder om oplysninger, 
får adgang til luftfartsselskabets 
reservationssystem og trækker ("pull") en 
kopi af de ønskede oplysninger ud, og 
"push"-metoden, hvor luftfartsselskabet 
videregiver ("push") de nødvendige PNR-
oplysninger til den myndighed, der 
anmoder om dem. "Push"-metoden anses 
for at give en højere grad af databeskyttelse 
og bør være obligatorisk for alle 
luftfartsselskaber. "Pull"-metoden bør 
forbydes i henhold til dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 109
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Der findes på nuværende tidspunkt to 
mulige måder at videregive oplysninger på, 
nemlig "pull"-metoden, hvor de 

(15) Der findes på nuværende tidspunkt to 
mulige måder at videregive oplysninger på, 
nemlig "pull"-metoden, hvor de 
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kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, der anmoder om oplysninger, 
får adgang til luftfartsselskabets 
reservationssystem og trækker ("pull") en 
kopi af de ønskede oplysninger ud, og 
"push"-metoden, hvor luftfartsselskabet 
videregiver ("push") de nødvendige PNR-
oplysninger til den myndighed, der 
anmoder om dem. "Push"-metoden anses 
for at give en højere grad af 
databeskyttelse og bør være obligatorisk 
for alle luftfartsselskaber.

kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, der anmoder om oplysninger, 
får adgang til luftfartsselskabets 
reservationssystem og trækker ("pull") en 
kopi af de ønskede oplysninger ud, og 
"push"-metoden, hvor luftfartsselskabet 
videregiver ("push") PNR-oplysningerne 
til den myndighed, der anmoder om dem. 
"Push"-metoden giver en højere grad af 
databeskyttelse og bør blive obligatorisk, 
senest to år efter dette direktiv træder i 
kraft for alle luftfartsselskaber, som 
allerede indsamler og behandler PNR-
oplysninger til kommercielle formål og 
har internationale flyvninger til og fra 
medlemsstaternes territorium. Hvis PNR-
oplysninger behandles af operatører af 
edb-reservationssystemer (CRS), gælder 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 80/2009 af 14. januar 
2009 om en adfærdskodeks for edb-
reservationssystemer1.
_____________
1EUT L 35 af 4.2.2009, s. 47. 

Or. en

Ændringsforslag 110
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Der findes på nuværende tidspunkt to 
mulige måder at videregive oplysninger på, 
nemlig "pull"-metoden, hvor de 
kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, der anmoder om oplysninger, 
får adgang til luftfartsselskabets 
reservationssystem og trækker ("pull") en 
kopi af de ønskede oplysninger ud, og 
"push"-metoden, hvor luftfartsselskabet 
videregiver ("push") de nødvendige PNR-
oplysninger til den myndighed, der 

(15) Der findes på nuværende tidspunkt to 
mulige måder at videregive oplysninger på, 
nemlig "pull"-metoden, hvor de 
kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, der anmoder om oplysninger, 
får adgang til luftfartsselskabets 
reservationssystem og trækker ("pull") en 
kopi af de ønskede oplysninger ud, og 
"push"-metoden, hvor luftfartsselskabet 
videregiver ("push") de nødvendige PNR-
oplysninger til den myndighed, der 
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anmoder om dem. "Push"-metoden anses 
for at give en højere grad af databeskyttelse 
og bør være obligatorisk for alle 
luftfartsselskaber.

anmoder om dem. "Push"-metoden anses 
for at give en højere grad af databeskyttelse 
og bør være obligatorisk, senest to år efter 
dette direktiv træder i kraft, for alle 
luftfartsselskaber, som allerede indsamler 
og behandler PNR-oplysninger til 
kommercielle formål og har 
internationale flyvninger til eller fra 
medlemsstaternes territorium. Hvis PNR-
oplysninger behandles af operatører af 
edb-reservationssystemer (CRS), gælder 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 80/2009 af 14. januar 
2009 om en adfærdskodeks for edb-
reservationssystemer1.
____________
1EUT L 35 af 4.2.2009, s. 47. 

Or. en

Ændringsforslag 111
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Kommissionen støtter 
retningslinjerne vedrørende PNR-
oplysninger fra Organisationen for 
International Civil Luftfart (ICAO). Disse 
retningslinjer bør således udgøre 
grundlaget for vedtagelsen af de 
understøttede dataformater for 
luftfartsselskabernes videregivelse af 
PNR-oplysninger til medlemsstaterne. 
Derfor bør sådanne understøttede 
dataformater samt de relevante 
protokoller, der finder anvendelse på 
luftfartsselskabernes videregivelse af 
oplysninger, vedtages efter 
rådgivningsproceduren i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. [……………].

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 112
Kinga Göncz

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Kommissionen støtter retningslinjerne 
vedrørende PNR-oplysninger fra 
Organisationen for International Civil 
Luftfart (ICAO). Disse retningslinjer bør 
således udgøre grundlaget for vedtagelsen 
af de understøttede dataformater for 
luftfartsselskabernes videregivelse af PNR-
oplysninger til medlemsstaterne. Derfor 
bør sådanne understøttede dataformater 
samt de relevante protokoller, der finder 
anvendelse på luftfartsselskabernes 
videregivelse af oplysninger, vedtages efter 
rådgivningsproceduren i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. [……………].

(16) Kommissionen støtter retningslinjerne 
vedrørende PNR-oplysninger fra 
Organisationen for International Civil 
Luftfart (ICAO). Disse retningslinjer bør 
således udgøre grundlaget for vedtagelsen 
af de understøttede dataformater for 
luftfartsselskabernes videregivelse af PNR-
oplysninger til medlemsstaterne. Derfor 
bør sådanne understøttede dataformater 
samt de relevante protokoller, der finder 
anvendelse på luftfartsselskabernes 
videregivelse af oplysninger, vedtages efter 
rådgivningsproceduren i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. [……………], idet det sikres, at 
Europa-Parlamentet også involveres.

Or. en

Ændringsforslag 113
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Medlemsstaterne bør træffe alle de 
nødvendige foranstaltninger for, at 
luftfartsselskaber kan opfylde deres 
forpligtelser i medfør af dette direktiv. 
Medlemsstaterne bør fastsætte 
bestemmelser om sanktioner, herunder 
bødestraf, der har afskrækkende virkning, 

udgår
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er effektive og står i et rimeligt forhold til 
overtrædelsernes grovhed, mod de 
luftfartsselskaber, der ikke opfylder deres 
forpligtelser til at videregive PNR-
oplysninger. Hvis der sker gentagne grove 
overtrædelser, der kan underminere dette 
direktivs grundlæggende mål, bør 
sanktionerne i ekstraordinære tilfælde 
kunne omfatte foranstaltninger såsom 
startforbud, beslaglæggelse og 
konfiskation af transportmidler eller 
midlertidig suspendering eller inddragelse 
af selskabets licens.

Or. en

Ændringsforslag 114
Manfred Weber

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Medlemsstaterne bør træffe alle de
nødvendige foranstaltninger for, at 
luftfartsselskaber kan opfylde deres 
forpligtelser i medfør af dette direktiv. 
Medlemsstaterne bør fastsætte 
bestemmelser om sanktioner, herunder 
bødestraf, der har afskrækkende virkning, 
er effektive og står i et rimeligt forhold til 
overtrædelsernes grovhed, mod de 
luftfartsselskaber, der ikke opfylder deres 
forpligtelser til at videregive PNR-
oplysninger. Hvis der sker gentagne grove 
overtrædelser, der kan underminere dette 
direktivs grundlæggende mål, bør 
sanktionerne i ekstraordinære tilfælde 
kunne omfatte foranstaltninger såsom 
startforbud, beslaglæggelse og konfiskation 
af transportmidler eller midlertidig 
suspendering eller inddragelse af 
selskabets licens.

(17) De medlemsstater, som anvender 
PNR-oplysninger, bør træffe alle de 
nødvendige foranstaltninger for, at 
luftfartsselskaber kan opfylde deres 
forpligtelser i medfør af dette direktiv. 
Medlemsstaterne bør fastsætte 
bestemmelser om sanktioner, herunder 
bødestraf, der har afskrækkende virkning, 
er effektive og står i et rimeligt forhold til 
overtrædelsernes grovhed, mod de 
luftfartsselskaber, der ikke opfylder deres 
forpligtelser til at videregive PNR-
oplysninger. Hvis der sker gentagne grove 
overtrædelser, der kan underminere dette 
direktivs grundlæggende mål, bør 
sanktionerne i ekstraordinære tilfælde 
kunne omfatte foranstaltninger såsom 
startforbud, beslaglæggelse og konfiskation 
af transportmidler eller midlertidig 
suspendering eller inddragelse af 
selskabets licens.
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Or. de

Ændringsforslag 115
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Medlemsstaterne bør træffe alle 
nødvendige foranstaltninger med henblik 
på at lade PNR-kontoret opfylde sine 
forpligtelser i henhold til dette direktiv.
Medlemsstaterne bør have afskrækkende, 
effektive og forholdsmæssige straffe, 
herunder strafferetlige, for de PNR-
kontorer, som ikke opfylder deres 
forpligtelser vedrørende behandling af 
PNR-oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 116
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Hver medlemsstat bør være ansvarlig 
for at vurdere de potentielle trusler i 
forbindelse med terrorhandlinger og grov 
kriminalitet.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 117
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
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Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Hver medlemsstat bør være ansvarlig 
for at vurdere de potentielle trusler i 
forbindelse med terrorhandlinger og grov 
kriminalitet.

(18) Hver medlemsstat bør være ansvarlig 
for at vurdere de potentielle trusler i 
forbindelse med terrorhandlinger og grov 
tværnational kriminalitet.

Or. en

Ændringsforslag 118
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Hver medlemsstat bør være ansvarlig 
for at vurdere de potentielle trusler i 
forbindelse med terrorhandlinger og grov 
kriminalitet.

(18) Hver medlemsstat bør være ansvarlig 
for at vurdere de potentielle trusler i 
forbindelse med terrorhandlinger.

Or. en

Ændringsforslag 119
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Hver medlemsstat bør være ansvarlig 
for at vurdere de potentielle trusler i 
forbindelse med terrorhandlinger og grov 
kriminalitet.

(18) Hver medlemsstat bør være ansvarlig 
for at vurdere de potentielle trusler i 
forbindelse med terrorhandlinger og grov 
tværnational kriminalitet.

Or. en
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Ændringsforslag 120
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Under fuld hensyntagen til retten til 
beskyttelse af personoplysninger og retten 
til ikke-forskelsbehandling bør der ikke 
træffe afgørelser, som har byrdefulde 
retsvirkninger for en person eller i 
alvorlig grad påvirker den pågældende, 
udelukkende som følge af en automatisk 
behandling af PNR-oplysninger. Desuden 
bør en sådan afgørelse ikke være baseret 
på en persons racemæssige eller etniske 
oprindelse, religiøse eller filosofiske 
overbevisning, politiske meninger, 
medlemskab af en fagforening eller den 
pågældendes sundhed eller seksualitet.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 121
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Under fuld hensyntagen til retten til 
beskyttelse af personoplysninger og retten 
til ikke-forskelsbehandling bør der ikke 
træffe afgørelser, som har byrdefulde 
retsvirkninger for en person eller i alvorlig 
grad påvirker den pågældende, 
udelukkende som følge af en automatisk 
behandling af PNR-oplysninger. Desuden 
bør en sådan afgørelse ikke være baseret på 
en persons racemæssige eller etniske
oprindelse, religiøse eller filosofiske 
overbevisning, politiske meninger, 
medlemskab af en fagforening eller den 

(19) Under fuld hensyntagen til retten til 
beskyttelse af personoplysninger og retten 
til ikke-forskelsbehandling bør der ikke 
træffe afgørelser, som har byrdefulde 
retsvirkninger for en person eller i alvorlig 
grad påvirker den pågældende, 
udelukkende som følge af en automatisk 
behandling af PNR-oplysninger. Desuden 
bør en sådan afgørelse ikke være baseret på 
en persons køn, race, farve, etniske eller
sociale oprindelse, genetiske træk, sprog, 
religiøse eller filosofiske overbevisning, 
politiske meninger, medlemskab af en 
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pågældendes sundhed eller seksualitet. fagforening, medlemskab af et nationalt 
mindretal eller den pågældendes sundhed 
eller seksuelle orientering som fastlagt i 
artikel 21 i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 122
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Under fuld hensyntagen til retten til 
beskyttelse af personoplysninger og retten 
til ikke-forskelsbehandling bør der ikke 
træffe afgørelser, som har byrdefulde 
retsvirkninger for en person eller i alvorlig 
grad påvirker den pågældende, 
udelukkende som følge af en automatisk 
behandling af PNR-oplysninger. Desuden 
bør en sådan afgørelse ikke være baseret på 
en persons racemæssige eller etniske
oprindelse, religiøse eller filosofiske 
overbevisning, politiske meninger, 
medlemskab af en fagforening eller den 
pågældendes sundhed eller seksualitet.

(19) Under fuld hensyntagen til retten til 
beskyttelse af personoplysninger og retten 
til ikke-forskelsbehandling bør der ikke 
træffe afgørelser, som har byrdefulde 
retsvirkninger for en person eller i alvorlig 
grad påvirker den pågældende, 
udelukkende som følge af en automatisk 
behandling af PNR-oplysninger, 
behandling i forhold til forudbestemte 
kriterier eller andre former for 
profilering. Desuden bør en sådan 
afgørelse ikke være baseret på en persons 
køn, racemæssige etniske eller sociale 
oprindelse, genetiske træk, sprog, religiøse 
eller filosofiske overbevisning, politiske 
meninger, medlemskab af en fagforening 
eller den pågældendes sundhed eller 
seksualitet.

Or. en

Ændringsforslag 123
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
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Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Medlemsstaterne bør dele de PNR-
oplysninger, de modtager, med de andre 
medlemsstater, når videregivelsen af 
oplysningerne er nødvendig for at 
forebygge, opdage, efterforske eller 
retsforfølge terrorhandlinger eller grov 
kriminalitet. Bestemmelserne i dette 
direktiv bør ikke påvirke andre EU-
retsakter vedrørende udveksling af 
oplysninger mellem politi og 
retsmyndigheder, herunder Rådets 
afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 
om oprettelse af Den Europæiske 
Politienhed (Europol) og Rådets 
rammeafgørelse 2006/960/RIA af 
18. september 2006 om forenkling af 
udvekslingen af oplysninger og 
efterretninger mellem medlemsstaternes 
retshåndhævende myndigheder. Sådanne 
udvekslinger af PNR-oplysninger mellem 
retshåndhævende myndigheder og 
retsmyndigheder bør være omfattet af 
reglerne for det politimæssige og retlige 
samarbejde.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 124
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Medlemsstaterne bør dele de PNR-
oplysninger, de modtager, med de andre 
medlemsstater, når videregivelsen af 
oplysningerne er nødvendig for at 
forebygge, opdage, efterforske eller 
retsforfølge terrorhandlinger eller grov 
kriminalitet. Bestemmelserne i dette 

(20) Medlemsstaterne bør dele de PNR-
oplysninger, de modtager, med de andre 
medlemsstater, når videregivelsen af 
oplysningerne er nødvendig for at
forebygge, opdage, efterforske eller 
retsforfølge terrorhandlinger eller grov 
tværnational kriminalitet. Bestemmelserne 
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direktiv bør ikke påvirke andre EU-
retsakter vedrørende udveksling af 
oplysninger mellem politi og 
retsmyndigheder, herunder Rådets 
afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 
om oprettelse af Den Europæiske 
Politienhed (Europol) og Rådets 
rammeafgørelse 2006/960/RIA af 
18. september 2006 om forenkling af 
udvekslingen af oplysninger og 
efterretninger mellem medlemsstaternes 
retshåndhævende myndigheder. Sådanne 
udvekslinger af PNR-oplysninger mellem 
retshåndhævende myndigheder og 
retsmyndigheder bør være omfattet af 
reglerne for det politimæssige og retlige 
samarbejde.

i dette direktiv bør ikke påvirke andre EU-
retsakter vedrørende udveksling af 
oplysninger mellem politi og 
retsmyndigheder, herunder Rådets 
afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 
om oprettelse af Den Europæiske 
Politienhed (Europol) og Rådets 
rammeafgørelse 2006/960/RIA af 
18. september 2006 om forenkling af 
udvekslingen af oplysninger og 
efterretninger mellem medlemsstaternes 
retshåndhævende myndigheder. Sådanne 
udvekslinger af PNR-oplysninger mellem 
retshåndhævende myndigheder og 
retsmyndigheder bør være omfattet af 
reglerne for det politimæssige og retlige 
samarbejde i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv af […] om beskyttelse af 
fysiske personer i forbindelse med de 
kompetente myndigheders behandling af 
personoplysninger med henblik på at 
forebygge, efterforske, opdage eller 
retsforfølge straffelovsovertrædelser eller 
fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om 
fri udveksling af sådanne oplysninger, 
idet der sikres overensstemmelse med det 
høje beskyttelsesniveau, som følger af
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, Europarådets 
konvention 108 om beskyttelse af det 
enkelte menneske i forbindelse med 
elektronisk databehandling af 
personoplysninger og den europæiske 
konvention om beskyttelse af 
menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 125
Axel Voss

Forslag til direktiv
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Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Medlemsstaterne bør dele de PNR-
oplysninger, de modtager, med de andre
medlemsstater, når videregivelsen af 
oplysningerne er nødvendig for at 
forebygge, opdage, efterforske eller 
retsforfølge terrorhandlinger eller grov 
kriminalitet. Bestemmelserne i dette 
direktiv bør ikke påvirke andre EU-
retsakter vedrørende udveksling af 
oplysninger mellem politi og 
retsmyndigheder, herunder Rådets 
afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 
om oprettelse af Den Europæiske 
Politienhed (Europol) og Rådets 
rammeafgørelse 2006/960/RIA af 
18. september 2006 om forenkling af 
udvekslingen af oplysninger og 
efterretninger mellem medlemsstaternes 
retshåndhævende myndigheder. Sådanne 
udvekslinger af PNR-oplysninger mellem 
retshåndhævende myndigheder og 
retsmyndigheder bør være omfattet af 
reglerne for det politimæssige og retlige 
samarbejde.

(20) PNR-kontoret bør dele de PNR-
oplysninger, de modtager, med 
medlemsstater, når videregivelsen af 
oplysningerne er nødvendig for at 
forebygge, opdage, efterforske eller 
retsforfølge terrorhandlinger eller grov 
kriminalitet. Medlemsstaterne bør have 
beføjelse til at udveksle PNR-oplysninger 
med hinanden på de samme betingelser. 
Bestemmelserne i dette direktiv bør ikke 
påvirke andre EU-retsakter vedrørende 
udveksling af oplysninger mellem politi og 
retsmyndigheder, herunder Rådets 
afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 
om oprettelse af Den Europæiske
Politienhed (Europol) og Rådets 
rammeafgørelse 2006/960/RIA af 
18. september 2006 om forenkling af 
udvekslingen af oplysninger og 
efterretninger mellem medlemsstaternes 
retshåndhævende myndigheder. Sådanne 
udvekslinger af PNR-oplysninger mellem 
retshåndhævende myndigheder og 
retsmyndigheder bør være omfattet af 
reglerne for det politimæssige og retlige 
samarbejde.

Or. de

Ændringsforslag 126
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Medlemsstaterne bør dele de PNR-
oplysninger, de modtager, med de andre 
medlemsstater, når videregivelsen af 
oplysningerne er nødvendig for at 
forebygge, opdage, efterforske eller 

(20) Medlemsstaterne bør dele de PNR-
oplysninger, de modtager, med de andre 
medlemsstater, når videregivelsen af 
oplysningerne er nødvendig for at 
forebygge, opdage, efterforske eller 
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retsforfølge terrorhandlinger eller grov 
kriminalitet. Bestemmelserne i dette 
direktiv bør ikke påvirke andre EU-
retsakter vedrørende udveksling af 
oplysninger mellem politi og 
retsmyndigheder, herunder Rådets 
afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 
om oprettelse af Den Europæiske 
Politienhed (Europol) og Rådets 
rammeafgørelse 2006/960/RIA af 
18. september 2006 om forenkling af 
udvekslingen af oplysninger og 
efterretninger mellem medlemsstaternes 
retshåndhævende myndigheder. Sådanne 
udvekslinger af PNR-oplysninger mellem 
retshåndhævende myndigheder og 
retsmyndigheder bør være omfattet af 
reglerne for det politimæssige og retlige 
samarbejde.

retsforfølge terrorhandlinger eller grov 
tværnational kriminalitet som defineret i 
dette direktiv. Sådanne udvekslinger af 
PNR-oplysninger mellem retshåndhævende 
myndigheder og retsmyndigheder bør være 
omfattet af reglerne for det politimæssige 
og retlige samarbejde.

Or. en

Ændringsforslag 127
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Medlemsstaterne bør dele de PNR-
oplysninger, de modtager, med de andre 
medlemsstater, når videregivelsen af 
oplysningerne er nødvendig for at 
forebygge, opdage, efterforske eller 
retsforfølge terrorhandlinger eller grov 
kriminalitet. Bestemmelserne i dette 
direktiv bør ikke påvirke andre EU-
retsakter vedrørende udveksling af 
oplysninger mellem politi og 
retsmyndigheder, herunder Rådets 
afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 
om oprettelse af Den Europæiske 
Politienhed (Europol) og Rådets 
rammeafgørelse 2006/960/RIA af 
18. september 2006 om forenkling af 

(20) Medlemsstaterne bør dele de PNR-
oplysninger, de modtager, med de andre 
medlemsstater, når videregivelsen af 
oplysningerne er nødvendig for at 
forebygge, opdage, efterforske eller 
retsforfølge terrorhandlinger. 
Bestemmelserne i dette direktiv bør ikke 
påvirke andre EU-retsakter vedrørende 
udveksling af oplysninger mellem politi og 
retsmyndigheder, herunder Rådets 
afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 
om oprettelse af Den Europæiske 
Politienhed (Europol) og Rådets 
rammeafgørelse 2006/960/RIA af 
18. september 2006 om forenkling af 
udvekslingen af oplysninger og 



PE486.017v02-00 56/100 AM\898279DA.doc

DA

udvekslingen af oplysninger og 
efterretninger mellem medlemsstaternes 
retshåndhævende myndigheder. Sådanne 
udvekslinger af PNR-oplysninger mellem 
retshåndhævende myndigheder og 
retsmyndigheder bør være omfattet af 
reglerne for det politimæssige og retlige 
samarbejde.

efterretninger mellem medlemsstaternes 
retshåndhævende myndigheder. Sådanne 
udvekslinger af PNR-oplysninger mellem 
retshåndhævende myndigheder og 
retsmyndigheder bør være omfattet af 
reglerne for det politimæssige og retlige 
samarbejde.

Or. en

Ændringsforslag 128
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Medlemsstaterne bør dele de PNR-
oplysninger, de modtager, med de andre 
medlemsstater, når videregivelsen af 
oplysningerne er nødvendig for at 
forebygge, opdage, efterforske eller 
retsforfølge terrorhandlinger eller grov 
kriminalitet. Bestemmelserne i dette 
direktiv bør ikke påvirke andre EU-
retsakter vedrørende udveksling af 
oplysninger mellem politi og 
retsmyndigheder, herunder Rådets 
afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 
om oprettelse af Den Europæiske 
Politienhed (Europol) og Rådets 
rammeafgørelse 2006/960/RIA af 
18. september 2006 om forenkling af 
udvekslingen af oplysninger og 
efterretninger mellem medlemsstaternes 
retshåndhævende myndigheder. Sådanne 
udvekslinger af PNR-oplysninger mellem
retshåndhævende myndigheder og 
retsmyndigheder bør være omfattet af 
reglerne for det politimæssige og retlige 
samarbejde.

(20) Medlemsstaterne bør dele de PNR-
oplysninger, de modtager, med de andre 
medlemsstater, når videregivelsen af 
oplysningerne er nødvendig for at 
forebygge, opdage, efterforske eller 
retsforfølge terrorhandlinger eller grov 
tværnational kriminalitet. Bestemmelserne 
i dette direktiv bør ikke påvirke andre EU-
retsakter vedrørende udveksling af 
oplysninger mellem politi og 
retsmyndigheder, herunder Rådets 
afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 
om oprettelse af Den Europæiske 
Politienhed (Europol) og Rådets 
rammeafgørelse 2006/960/RIA af 
18. september 2006 om forenkling af 
udvekslingen af oplysninger og 
efterretninger mellem medlemsstaternes 
retshåndhævende myndigheder. Sådanne 
udvekslinger af PNR-oplysninger mellem 
retshåndhævende myndigheder og 
retsmyndigheder bør være omfattet af 
reglerne for det politimæssige og retlige 
samarbejde.

Or. en
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Ændringsforslag 129
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Medlemsstaterne bør dele de PNR-
oplysninger, de modtager, med de andre 
medlemsstater, når videregivelsen af 
oplysningerne er nødvendig for at 
forebygge, opdage, efterforske eller 
retsforfølge terrorhandlinger eller grov 
kriminalitet. Bestemmelserne i dette 
direktiv bør ikke påvirke andre EU-
retsakter vedrørende udveksling af 
oplysninger mellem politi og 
retsmyndigheder, herunder Rådets 
afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 
om oprettelse af Den Europæiske 
Politienhed (Europol) og Rådets 
rammeafgørelse 2006/960/RIA af 
18. september 2006 om forenkling af 
udvekslingen af oplysninger og 
efterretninger mellem medlemsstaternes 
retshåndhævende myndigheder. Sådanne 
udvekslinger af PNR-oplysninger mellem 
retshåndhævende myndigheder og 
retsmyndigheder bør være omfattet af 
reglerne for det politimæssige og retlige 
samarbejde.

(20) Medlemsstaterne bør dele de PNR-
oplysninger, de modtager, med de andre 
medlemsstater, når videregivelsen af 
oplysningerne er nødvendig for at 
forebygge, opdage, efterforske eller 
retsforfølge terrorhandlinger eller grov 
tværnational kriminalitet. Bestemmelserne 
i dette direktiv bør ikke påvirke andre EU-
retsakter vedrørende udveksling af 
oplysninger mellem politi og 
retsmyndigheder, herunder Rådets 
afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 
om oprettelse af Den Europæiske 
Politienhed (Europol) og Rådets 
rammeafgørelse 2006/960/RIA af 
18. september 2006 om forenkling af 
udvekslingen af oplysninger og 
efterretninger mellem medlemsstaternes 
retshåndhævende myndigheder. Sådanne 
udvekslinger af PNR-oplysninger mellem 
retshåndhævende myndigheder og 
retsmyndigheder bør være omfattet af 
reglerne for det politimæssige og retlige 
samarbejde.

Or. en

Ændringsforslag 130
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Det tidsrum, hvori PNR-oplysninger udgår
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skal opbevares, bør stå i et passende 
forhold til formålet hermed, nemlig at 
forebygge, opdage, efterforske og 
retsforfølge terrorhandlinger og grov 
kriminalitet. Som følge af PNR-
oplysningernes art og deres anvendelse er 
det nødvendigt, at de opbevares i 
tilstrækkelig lang tid til, at der kan 
foretages en analyse, og at de kan bruges i 
forbindelse med efterforskninger. For at 
undgå en uforholdsmæssig anvendelse af 
oplysningerne er det nødvendigt, at de 
anonymiseres efter en indledende periode, 
og at der derefter kun på meget strenge og 
begrænsede vilkår er adgang til dem.

Or. en

Ændringsforslag 131
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Det tidsrum, hvori PNR-oplysninger 
skal opbevares, bør stå i et passende 
forhold til formålet hermed, nemlig at 
forebygge, opdage, efterforske og 
retsforfølge terrorhandlinger og grov 
kriminalitet. Som følge af PNR-
oplysningernes art og deres anvendelse er 
det nødvendigt, at de opbevares i 
tilstrækkelig lang tid til, at der kan 
foretages en analyse, og at de kan bruges i 
forbindelse med efterforskninger. For at 
undgå en uforholdsmæssig anvendelse af 
oplysningerne er det nødvendigt, at de 
anonymiseres efter en indledende periode, 
og at der derefter kun på meget strenge og 
begrænsede vilkår er adgang til dem.

(21) Det tidsrum, hvori PNR-oplysninger 
skal opbevares, bør være nødvendige og 
stå i et passende forhold til formålet 
hermed, nemlig at forebygge, opdage, 
efterforske og retsforfølge terrorhandlinger 
og grov tværnational kriminalitet. For at 
undgå en uforholdsmæssig anvendelse af 
oplysningerne er det nødvendigt, at de 
depersonaliseres efter en indledende 
periode, og at der derefter kun på meget 
strenge og begrænsede vilkår er adgang til 
dem.

Or. en
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Ændringsforslag 132
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Det tidsrum, hvori PNR-oplysninger 
skal opbevares, bør stå i et passende 
forhold til formålet hermed, nemlig at 
forebygge, opdage, efterforske og 
retsforfølge terrorhandlinger og grov 
kriminalitet. Som følge af PNR-
oplysningernes art og deres anvendelse er 
det nødvendigt, at de opbevares i 
tilstrækkelig lang tid til, at der kan 
foretages en analyse, og at de kan bruges i 
forbindelse med efterforskninger. For at 
undgå en uforholdsmæssig anvendelse af 
oplysningerne er det nødvendigt, at de 
anonymiseres efter en indledende periode, 
og at der derefter kun på meget strenge og 
begrænsede vilkår er adgang til dem.

(21) Det tidsrum, hvori PNR-oplysninger 
skal opbevares, bør stå i et passende 
forhold til formålet hermed, nemlig at 
forebygge, opdage, efterforske og 
retsforfølge terrorhandlinger og grov 
kriminalitet. Som følge af PNR-
oplysningernes art og deres anvendelse er 
det nødvendigt, at de opbevares i 
tilstrækkelig lang tid til, at der kan 
foretages en analyse, og at de kan bruges i 
forbindelse med efterforskninger. 

Or. en

Ændringsforslag 133
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Det tidsrum, hvori PNR-oplysninger 
skal opbevares, bør stå i et passende 
forhold til formålet hermed, nemlig at 
forebygge, opdage, efterforske og 
retsforfølge terrorhandlinger og grov 
kriminalitet. Som følge af PNR-
oplysningernes art og deres anvendelse er 
det nødvendigt, at de opbevares i 
tilstrækkelig lang tid til, at der kan 
foretages en analyse, og at de kan bruges i 
forbindelse med efterforskninger. For at 

(21) Det tidsrum, hvori PNR-oplysninger 
skal opbevares, bør stå i et passende 
forhold til formålet hermed, nemlig at 
forebygge, opdage, efterforske og 
retsforfølge terrorhandlinger og grov 
tværnational kriminalitet. For at undgå en 
uforholdsmæssig anvendelse af 
oplysningerne er det nødvendigt, at de 
anonymiseres permanent efter en 
indledende periode, og at der derefter kun 
på meget strenge og begrænsede vilkår er 



PE486.017v02-00 60/100 AM\898279DA.doc

DA

undgå en uforholdsmæssig anvendelse af 
oplysningerne er det nødvendigt, at de 
anonymiseres efter en indledende periode, 
og at der derefter kun på meget strenge og 
begrænsede vilkår er adgang til dem.

adgang til dem.

Or. en

Ændringsforslag 134
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Det tidsrum, hvori PNR-oplysninger 
skal opbevares, bør stå i et passende 
forhold til formålet hermed, nemlig at 
forebygge, opdage, efterforske og 
retsforfølge terrorhandlinger og grov 
kriminalitet. Som følge af PNR-
oplysningernes art og deres anvendelse er 
det nødvendigt, at de opbevares i 
tilstrækkelig lang tid til, at der kan 
foretages en analyse, og at de kan bruges i 
forbindelse med efterforskninger. For at 
undgå en uforholdsmæssig anvendelse af 
oplysningerne er det nødvendigt, at de 
anonymiseres efter en indledende periode, 
og at der derefter kun på meget strenge og 
begrænsede vilkår er adgang til dem.

(21) Det tidsrum, hvori PNR-oplysninger 
skal opbevares, bør stå i et passende 
forhold til formålet hermed, nemlig at 
forebygge, opdage, efterforske og 
retsforfølge terrorhandlinger og grov 
tværnational kriminalitet. Som følge af 
PNR-oplysningernes art og deres 
anvendelse er det nødvendigt, at de 
opbevares i tilstrækkelig lang tid til, at der 
kan foretages en analyse, og at de kan 
bruges i forbindelse med efterforskninger. 
For at undgå en uforholdsmæssig 
anvendelse af oplysningerne er det 
nødvendigt, at de anonymiseres fuldt ud 
efter en indledende periode.

Or. en

Ændringsforslag 135
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Det tidsrum, hvori PNR-oplysninger (21) Det tidsrum, hvori PNR-oplysninger 
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skal opbevares, bør stå i et passende 
forhold til formålet hermed, nemlig at 
forebygge, opdage, efterforske og 
retsforfølge terrorhandlinger og grov 
kriminalitet. Som følge af PNR-
oplysningernes art og deres anvendelse er 
det nødvendigt, at de opbevares i 
tilstrækkelig lang tid til, at der kan 
foretages en analyse, og at de kan bruges i 
forbindelse med efterforskninger. For at
undgå en uforholdsmæssig anvendelse af 
oplysningerne er det nødvendigt, at de 
anonymiseres efter en indledende periode, 
og at der derefter kun på meget strenge og 
begrænsede vilkår er adgang til dem.

skal opbevares, bør stå i et passende 
forhold til formålet hermed, nemlig at 
forebygge, opdage, efterforske og 
retsforfølge terrorhandlinger. Som følge af 
PNR-oplysningernes art og deres 
anvendelse er det nødvendigt, at de 
opbevares i tilstrækkelig lang tid til, at der 
kan foretages en analyse, og at de kan 
bruges i forbindelse med efterforskninger. 
For at undgå en uforholdsmæssig 
anvendelse af oplysningerne er det 
nødvendigt, at de anonymiseres efter en 
indledende periode, og at der derefter kun 
på meget strenge og begrænsede vilkår er 
adgang til dem.

Or. en

Ændringsforslag 136
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Det tidsrum, hvori PNR-oplysninger 
skal opbevares, bør stå i et passende 
forhold til formålet hermed, nemlig at 
forebygge, opdage, efterforske og 
retsforfølge terrorhandlinger og grov 
kriminalitet. Som følge af PNR-
oplysningernes art og deres anvendelse er 
det nødvendigt, at de opbevares i 
tilstrækkelig lang tid til, at der kan 
foretages en analyse, og at de kan bruges i 
forbindelse med efterforskninger. For at 
undgå en uforholdsmæssig anvendelse af 
oplysningerne er det nødvendigt, at de 
anonymiseres efter en indledende periode, 
og at der derefter kun på meget strenge og 
begrænsede vilkår er adgang til dem.

(21) Det tidsrum, hvori PNR-oplysninger 
skal opbevares, bør stå i et passende 
forhold til formålet hermed, nemlig at 
forebygge, opdage, efterforske og 
retsforfølge terrorhandlinger og grov 
tværnational kriminalitet. Som følge af 
PNR-oplysningernes art og deres 
anvendelse er det nødvendigt, at de 
opbevares i tilstrækkelig lang tid til, at der 
kan foretages en analyse, og at de kan 
bruges i forbindelse med efterforskninger.

Or. en
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Ændringsforslag 137
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Når specifikke PNR-oplysninger er 
blevet videregivet til en kompetent 
myndighed og anvendes i forbindelse med 
en specifik strafferetlig efterforskning 
eller retsforfølgning, bør den kompetente 
myndigheds opbevaring af oplysningerne 
være reguleret af medlemsstatens 
nationale lovgivning, uanset de 
opbevaringsperioder der fastsættes i dette 
direktiv.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 138
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) PNR-kontorernes og de kompetente 
myndigheders behandling af PNR-
oplysninger internt i hver medlemsstat bør 
være omfattet af standardbeskyttelsen af 
personoplysninger i henhold til national 
lovgivning, hvilket er i overensstemmelse 
med rammeafgørelse 2008/977/RIA af 
27. november 2008 om beskyttelse af 
personoplysninger i forbindelse med 
politisamarbejde og retligt samarbejde i 
kriminalsager ("rammeafgørelse 
2008/977/RIA").

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 139
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) PNR-kontorernes og de kompetente 
myndigheders behandling af PNR-
oplysninger internt i hver medlemsstat bør 
være omfattet af standardbeskyttelsen af 
personoplysninger i henhold til national 
lovgivning, hvilket er i overensstemmelse 
med rammeafgørelse 2008/977/RIA af 
27. november 2008 om beskyttelse af 
personoplysninger i forbindelse med 
politisamarbejde og retligt samarbejde i 
kriminalsager ("rammeafgørelse 
2008/977/RIA").

(23) PNR-kontorernes og de kompetente 
myndigheders behandling af PNR-
oplysninger internt i hver medlemsstat bør 
være omfattet af standardbeskyttelsen af 
personoplysninger i henhold til national 
lovgivning, hvilket er i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv af […] om beskyttelse af fysiske 
personer i forbindelse med de kompetente 
myndigheders behandling af 
personoplysninger med henblik på at 
forebygge, efterforske, opdage eller 
retsforfølge straffelovsovertrædelser eller 
fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om 
fri udveksling af sådanne oplysninger, 
idet der sikres overensstemmelse med det 
høje beskyttelsesniveau, som følger af
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, Europarådets 
konvention 108 om beskyttelse af det 
enkelte menneske i forbindelse med 
elektronisk databehandling af 
personoplysninger og den europæiske 
konvention om beskyttelse af 
menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder.

Or. en

Begrundelse

Direktivet om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med de kompetente myndigheders 
behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, opdage eller 
retsforfølge straffelovsovertrædelser eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri 
udveksling af sådanne oplysninger bør vedtages inden EU's PNR-direktiv.

Ændringsforslag 140
Axel Voss
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Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) PNR-kontorernes og de kompetente 
myndigheders behandling af PNR-
oplysninger internt i hver medlemsstat bør 
være omfattet af standardbeskyttelsen af 
personoplysninger i henhold til national 
lovgivning, hvilket er i overensstemmelse 
med rammeafgørelse 2008/977/RIA af 
27. november 2008 om beskyttelse af 
personoplysninger i forbindelse med 
politisamarbejde og retligt samarbejde i 
kriminalsager ("rammeafgørelse 
2008/977/RIA").

(23) De kompetente myndigheders 
behandling af PNR-oplysninger internt i 
hver medlemsstat bør være omfattet af 
standardbeskyttelsen af personoplysninger 
i henhold til national lovgivning, hvilket er 
i overensstemmelse med rammeafgørelse 
2008/977/RIA af 27. november 2008 om 
beskyttelse af personoplysninger i 
forbindelse med politisamarbejde og retligt 
samarbejde i kriminalsager 
("rammeafgørelse 2008/977/RIA").

Or. de

Ændringsforslag 141
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) PNR-kontorernes og de kompetente 
myndigheders behandling af PNR-
oplysninger internt i hver medlemsstat bør 
være omfattet af standardbeskyttelsen af 
personoplysninger i henhold til national 
lovgivning, hvilket er i overensstemmelse 
med rammeafgørelse 2008/977/RIA af 
27. november 2008 om beskyttelse af 
personoplysninger i forbindelse med 
politisamarbejde og retligt samarbejde i 
kriminalsager ("rammeafgørelse 
2008/977/RIA").

(23) PNR-kontorernes og de kompetente 
myndigheders behandling af PNR-
oplysninger internt i hver medlemsstat bør 
være omfattet af standardbeskyttelsen af 
personoplysninger i henhold til national 
lovgivning, hvilket er i overensstemmelse 
med rammeafgørelse 2008/977/RIA af 
27. november 2008 om beskyttelse af 
personoplysninger i forbindelse med 
politisamarbejde og retligt samarbejde i 
kriminalsager ("rammeafgørelse 
2008/977/RIA") og Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 
1995 om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger1.
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_____________
1 EUT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

Or. en

Ændringsforslag 142
Véronique Mathieu

Forslag til direktiv
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Flyselskaber, som indsamler 
kontaktoplysninger for passagerer, som 
har reserveret billet gennem et 
rejsebureau, bør ikke kunne anvende 
disse oplysninger til forretningsmæssig 
brug.

Or. fr

Begrundelse

Flyselskaber må ikke anvende passagerers kontaktoplysninger til forretningsmæssig brug, når 
passagererne kun bevidst har opgivet disse oplysninger til et rejsebureau.

Ændringsforslag 143
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Under hensyn til retten til beskyttelse 
af personoplysninger bør de registreredes 
rettigheder i forbindelse med 
behandlingen af deres PNR-oplysninger, 
herunder retten til indsigt, retten til 
berigtigelse, sletning eller blokering samt 
retten til erstatning og klageadgang, være 
i overensstemmelse med rammeafgørelse 

udgår
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2008/977/RIA.

Or. en

Ændringsforslag 144
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Under hensyn til retten til beskyttelse 
af personoplysninger bør de registreredes 
rettigheder i forbindelse med behandlingen 
af deres PNR-oplysninger, herunder retten 
til indsigt, retten til berigtigelse, sletning 
eller blokering samt retten til erstatning og 
klageadgang, være i overensstemmelse 
med rammeafgørelse 2008/977/RIA.

(24) Under hensyn til retten til beskyttelse 
af personoplysninger bør de registreredes 
rettigheder i forbindelse med behandlingen 
af deres PNR-oplysninger, herunder retten 
til indsigt, retten til berigtigelse, sletning 
eller blokering samt retten til erstatning og 
klageadgang, være i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv af […] om beskyttelse af fysiske 
personer i forbindelse med de kompetente 
myndigheders behandling af 
personoplysninger med henblik på at 
forebygge, efterforske, opdage eller 
retsforfølge straffelovsovertrædelser eller 
fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om 
fri udveksling af sådanne oplysninger,
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, Europarådets 
konvention 108 om beskyttelse af det 
enkelte menneske i forbindelse med 
elektronisk databehandling af 
personoplysninger og den europæiske 
konvention om beskyttelse af 
menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder.

Or. en

Begrundelse

Direktivet om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med de kompetente myndigheders 
behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, opdage eller 
retsforfølge straffelovsovertrædelser eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri 
udveksling af sådanne oplysninger bør vedtages inden EU's PNR-direktiv.
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Ændringsforslag 145
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Under hensyn til retten til beskyttelse
af personoplysninger bør de registreredes 
rettigheder i forbindelse med behandlingen 
af deres PNR-oplysninger, herunder retten 
til indsigt, retten til berigtigelse, sletning 
eller blokering samt retten til erstatning og 
klageadgang, være i overensstemmelse 
med rammeafgørelse 2008/977/RIA.

(24) Under hensyn til retten til beskyttelse 
af personoplysninger bør de registreredes 
rettigheder i forbindelse med behandlingen 
af deres PNR-oplysninger, herunder retten 
til indsigt, retten til berigtigelse, sletning 
eller blokering samt retten til erstatning og 
klageadgang, være i overensstemmelse 
med rammeafgørelse 2008/977/RIA og 
direktiv 95/46/EF.

Or. en

Ændringsforslag 146
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Under hensyn til passagerernes ret til 
at blive informeret om behandlingen af 
deres personoplysninger bør 
medlemsstaterne sikre, at passagererne 
har korrekte oplysninger, hvad angår 
indsamlingen af PNR-oplysninger og 
videregivelsen af disse til PNR-kontoret.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 147
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
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Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Under hensyn til passagerernes ret til 
at blive informeret om behandlingen af 
deres personoplysninger bør 
medlemsstaterne sikre, at passagererne har 
korrekte oplysninger, hvad angår 
indsamlingen af PNR-oplysninger og 
videregivelsen af disse til PNR-kontoret.

(25) Under hensyn til passagerernes ret til 
at blive informeret om behandlingen af 
deres personoplysninger bør 
medlemsstaterne sikre, at passagererne på 
rettidig og gennemsigtig vis har korrekte
og fuldstændige oplysninger, hvad angår 
indsamlingen af PNR-oplysninger og 
videregivelsen af disse til PNR-kontoret.

Or. en

Ændringsforslag 148
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) Fra medlemsstaternes side skal der 
sørges for, at de udgifter, der opstår i 
forbindelse med foranstaltninger til brug 
af PNR-oplysninger, ikke overføres til 
passagererne.

Or. en

Ændringsforslag 149
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Medlemsstaternes videregivelse af 
PNR-oplysninger til tredjelande bør kun 
tillades i konkrete sager og i 
overensstemmelse med rammeafgørelse 
2008/977/RIA. For at sikre beskyttelsen af 

udgår
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personoplysninger bør der ved sådan 
videregivelse af oplysninger stilles 
supplerende krav til formålet med 
videregivelsen, og til, hvilke myndigheder 
der kan modtage dem, og hvilke garantier 
der skal gælde for personoplysninger, der 
videregives til tredjelandet.

Or. en

Ændringsforslag 150
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Medlemsstaternes videregivelse af 
PNR-oplysninger til tredjelande bør kun 
tillades i konkrete sager og i 
overensstemmelse med rammeafgørelse 
2008/977/RIA. For at sikre beskyttelsen af 
personoplysninger bør der ved sådan 
videregivelse af oplysninger stilles 
supplerende krav til formålet med 
videregivelsen, og til, hvilke myndigheder 
der kan modtage dem, og hvilke garantier 
der skal gælde for personoplysninger, der 
videregives til tredjelandet.

(26) Medlemsstaternes videregivelse af 
PNR-oplysninger til tredjelande bør kun 
tillades i konkrete sager, hvis 
videregivelsen er nødvendig og 
forholdsmæssig i forhold til at forebygge, 
efterforske, opdage eller retsforfølge 
terrorhandlinger eller grov tværnational 
kriminalitet i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
af xx/xx/201x om beskyttelse af fysiske 
personer i forbindelse med de kompetente 
myndigheders behandling af 
personoplysninger med henblik på at 
forebygge, efterforske, opdage eller 
retsforfølge straffelovsovertrædelser eller 
fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om 
fri udveksling af sådanne oplysninger og 
med forbehold af forudgående juridisk 
godkendelse. For at sikre beskyttelsen af 
personoplysninger bør der ved sådan 
videregivelse af oplysninger stilles 
supplerende krav til formålet med 
videregivelsen, og til, hvilke myndigheder 
der kan modtage dem, og hvilke garantier 
der skal gælde for personoplysninger, der 
videregives til tredjelandet idet der sikres 
overensstemmelse med Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
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rettigheder, Europarådets konvention 108 
om beskyttelse af det enkelte menneske i 
forbindelse med elektronisk 
databehandling af personoplysninger og 
den europæiske konvention om 
beskyttelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 151
Axel Voss

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Medlemsstaternes videregivelse af 
PNR-oplysninger til tredjelande bør kun 
tillades i konkrete sager og i 
overensstemmelse med rammeafgørelse 
2008/977/RIA. For at sikre beskyttelsen af 
personoplysninger bør der ved sådan 
videregivelse af oplysninger stilles 
supplerende krav til formålet med 
videregivelsen, og til, hvilke myndigheder 
der kan modtage dem, og hvilke garantier 
der skal gælde for personoplysninger, der 
videregives til tredjelandet.

(26) PNR-kontorets videregivelse af PNR-
oplysninger til tredjelande bør kun tillades 
i konkrete sager og i overensstemmelse 
med rammeafgørelse 2008/977/RIA. For at 
sikre beskyttelsen af personoplysninger bør 
der ved sådan videregivelse af oplysninger 
stilles supplerende krav til formålet med 
videregivelsen, og til, hvilke myndigheder 
der kan modtage dem, og hvilke garantier 
der skal gælde for personoplysninger, der 
videregives til tredjelandet.

Or. de

Ændringsforslag 152
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Medlemsstaternes videregivelse af 
PNR-oplysninger til tredjelande bør kun 
tillades i konkrete sager og i 

(26) Medlemsstaternes videregivelse af 
PNR-oplysninger til tredjelande bør kun 
tillades i konkrete sager og i 
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overensstemmelse med rammeafgørelse 
2008/977/RIA. For at sikre beskyttelsen af 
personoplysninger bør der ved sådan 
videregivelse af oplysninger stilles 
supplerende krav til formålet med 
videregivelsen, og til, hvilke myndigheder 
der kan modtage dem, og hvilke garantier 
der skal gælde for personoplysninger, der 
videregives til tredjelandet.

overensstemmelse med rammeafgørelse 
2008/977/RIA og EU's lovgivning om 
beskyttelse af personoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 153
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) Videregivelse af PNR-oplysninger 
bør begrænses til de tilfælde, hvor det er 
absolut nødvendigt med hensyn til at 
forebygge og opdage specifikke 
terrorhandlinger og, hvor tredjelande er 
involveret, kun i overensstemmelse med 
EU's lovgivning om beskyttelse af 
personoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 154
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Den nationale tilsynsmyndighed, der 
er oprettet som led i gennemførelsen af 
rammeafgørelse 2008/977/RIA, bør være 
ansvarlig for at yde rådgivning og påse 
anvendelsen og gennemførelsen af dette 

udgår
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direktivs bestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 155
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Den nationale tilsynsmyndighed, der 
er oprettet som led i gennemførelsen af 
rammeafgørelse 2008/977/RIA, bør være 
ansvarlig for at yde rådgivning og påse 
anvendelsen og gennemførelsen af dette 
direktivs bestemmelser.

(27) Den nationale tilsynsmyndighed, der 
oprettes som led i gennemførelsen af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
af […] om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med de kompetente 
myndigheders behandling af 
personoplysninger med henblik på at 
forebygge, efterforske, opdage eller 
retsforfølge straffelovsovertrædelser eller 
fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om 
fri udveksling af sådanne oplysninger, bør 
være ansvarlig for at yde rådgivning og 
påse anvendelsen og gennemførelsen af 
dette direktivs bestemmelser. De nationale 
myndigheder for beskyttelse af 
personoplysninger er ansvarlige for at 
rådgive om og føre tilsyn med 
anvendelsen og gennemførelsen af 
bestemmelserne om beskyttelse af 
personoplysninger i dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 156
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Dette direktiv påvirker ikke udgår
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medlemsstaternes mulighed for, hvad 
angår interne flyvninger, at indføre et 
system i national ret til indsamling og 
behandling af PNR-oplysninger til andre 
formål end dem, der er specificeret i dette 
direktiv, eller af PNR-oplysninger fra 
andre transportvirksomheder end dem, 
der er nævnt i dette direktiv, under 
overholdelse af de relevante 
databeskyttelsesbestemmelser, forudsat at 
national ret er i overensstemmelse med 
EU-retten. Spørgsmålet om indsamling af 
PNR-oplysninger vedrørende interne 
flyvninger bør på et senere tidspunkt 
specifikt overvejes.

Or. en

Ændringsforslag 157
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Dette direktiv påvirker ikke 
medlemsstaternes mulighed for, hvad 
angår interne flyvninger, at indføre et 
system i national ret til indsamling og 
behandling af PNR-oplysninger til andre 
formål end dem, der er specificeret i dette 
direktiv, eller af PNR-oplysninger fra 
andre transportvirksomheder end dem, 
der er nævnt i dette direktiv, under 
overholdelse af de relevante 
databeskyttelsesbestemmelser, forudsat at 
national ret er i overensstemmelse med 
EU-retten. Spørgsmålet om indsamling af 
PNR-oplysninger vedrørende interne 
flyvninger bør på et senere tidspunkt 
specifikt overvejes.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 158
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Dette direktiv påvirker ikke 
medlemsstaternes mulighed for, hvad 
angår interne flyvninger, at indføre et 
system i national ret til indsamling og 
behandling af PNR-oplysninger til andre 
formål end dem, der er specificeret i dette 
direktiv, eller af PNR-oplysninger fra 
andre transportvirksomheder end dem, 
der er nævnt i dette direktiv, under 
overholdelse af de relevante 
databeskyttelsesbestemmelser, forudsat at 
national ret er i overensstemmelse med 
EU-retten. Spørgsmålet om indsamling af 
PNR-oplysninger vedrørende interne 
flyvninger bør på et senere tidspunkt 
specifikt overvejes.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 159
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Dette direktiv påvirker ikke 
medlemsstaternes mulighed for, hvad 
angår interne flyvninger, at indføre et 
system i national ret til indsamling og 
behandling af PNR-oplysninger til andre 
formål end dem, der er specificeret i dette 
direktiv, eller af PNR-oplysninger fra 
andre transportvirksomheder end dem, 
der er nævnt i dette direktiv, under 
overholdelse af de relevante 
databeskyttelsesbestemmelser, forudsat at 

udgår
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national ret er i overensstemmelse med 
EU-retten. Spørgsmålet om indsamling af 
PNR-oplysninger vedrørende interne 
flyvninger bør på et senere tidspunkt 
specifikt overvejes.

Or. en

Ændringsforslag 160
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Dette direktiv påvirker ikke 
medlemsstaternes mulighed for, hvad 
angår interne flyvninger, at indføre et 
system i national ret til indsamling og 
behandling af PNR-oplysninger til andre 
formål end dem, der er specificeret i dette 
direktiv, eller af PNR-oplysninger fra 
andre transportvirksomheder end dem, 
der er nævnt i dette direktiv, under 
overholdelse af de relevante 
databeskyttelsesbestemmelser, forudsat at 
national ret er i overensstemmelse med 
EU-retten. Spørgsmålet om indsamling af 
PNR-oplysninger vedrørende interne 
flyvninger bør på et senere tidspunkt 
specifikt overvejes.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 161
Axel Voss

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Dette direktiv påvirker ikke udgår
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medlemsstaternes mulighed for, hvad 
angår interne flyvninger, at indføre et 
system i national ret til indsamling og 
behandling af PNR-oplysninger til andre 
formål end dem, der er specificeret i dette 
direktiv, eller af PNR-oplysninger fra 
andre transportvirksomheder end dem, 
der er nævnt i dette direktiv, under 
overholdelse af de relevante 
databeskyttelsesbestemmelser, forudsat at 
national ret er i overensstemmelse med 
EU-retten. Spørgsmålet om indsamling af 
PNR-oplysninger vedrørende interne 
flyvninger bør på et senere tidspunkt 
specifikt overvejes.

Or. de

Ændringsforslag 162
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Dette direktiv påvirker ikke 
medlemsstaternes mulighed for, hvad 
angår interne flyvninger, at indføre et 
system i national ret til indsamling og 
behandling af PNR-oplysninger til andre 
formål end dem, der er specificeret i dette 
direktiv, eller af PNR-oplysninger fra 
andre transportvirksomheder end dem, 
der er nævnt i dette direktiv, under 
overholdelse af de relevante 
databeskyttelsesbestemmelser, forudsat at 
national ret er i overensstemmelse med 
EU-retten. Spørgsmålet om indsamling af 
PNR-oplysninger vedrørende interne 
flyvninger bør på et senere tidspunkt 
specifikt overvejes.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 163
Hubert Pirker, Frank Engel

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Dette direktiv påvirker ikke 
medlemsstaternes mulighed for, hvad 
angår interne flyvninger, at indføre et 
system i national ret til indsamling og 
behandling af PNR-oplysninger til andre 
formål end dem, der er specificeret i dette 
direktiv, eller af PNR-oplysninger fra 
andre transportvirksomheder end dem, der 
er nævnt i dette direktiv, under 
overholdelse af de relevante 
databeskyttelsesbestemmelser, forudsat at 
national ret er i overensstemmelse med 
EU-retten. Spørgsmålet om indsamling af 
PNR-oplysninger vedrørende interne 
flyvninger bør på et senere tidspunkt 
specifikt overvejes.

(28) Dette direktiv påvirker ikke 
medlemsstaternes mulighed for at indføre 
et system i national ret til indsamling og 
behandling af PNR-oplysninger fra andre 
transportvirksomheder end dem, der er 
nævnt i dette direktiv, under overholdelse 
af de relevante 
databeskyttelsesbestemmelser, forudsat at 
national ret er i overensstemmelse med 
EU-retten. 

Or. de

Ændringsforslag 164
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Dette direktiv påvirker ikke 
medlemsstaternes mulighed for, hvad angår 
interne flyvninger, at indføre et system i 
national ret til indsamling og behandling af 
PNR-oplysninger til andre formål end dem, 
der er specificeret i dette direktiv, eller af 
PNR-oplysninger fra andre 
transportvirksomheder end dem, der er 
nævnt i dette direktiv, under overholdelse 
af de relevante 
databeskyttelsesbestemmelser, forudsat at 

(28) Dette direktiv påvirker ikke 
medlemsstaternes mulighed for, hvad angår 
interne flyvninger, at indføre et system i 
national ret til indsamling og behandling af 
PNR-oplysninger til andre formål end dem, 
der er specificeret i dette direktiv, eller af 
PNR-oplysninger fra andre 
transportvirksomheder end dem, der er 
nævnt i dette direktiv, under overholdelse 
af de relevante 
databeskyttelsesbestemmelser, forudsat at 
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national ret er i overensstemmelse med 
EU-retten. Spørgsmålet om indsamling af 
PNR-oplysninger vedrørende interne 
flyvninger bør på et senere tidspunkt 
specifikt overvejes.

national ret er i overensstemmelse med 
EU-retten.

Or. en

Ændringsforslag 165
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Som følge af de retlige og tekniske 
forskelle mellem de nationale 
bestemmelser om behandling af 
personoplysninger, herunder PNR-
oplysninger, stilles der og vil der blive 
stillet forskellige krav til luftfartsselskaber 
for så vidt angår de typer oplysninger, der 
skal videregives, samt betingelserne for at 
videreformidle disse oplysninger til de 
kompetente nationale myndigheder. Disse 
forskelle kan skade det effektive 
samarbejde mellem kompetente nationale 
myndigheder om at forebygge, opdage, 
efterforske og retsforfølge 
terrorhandlinger og grov kriminalitet.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 166
Manfred Weber

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Som følge af de retlige og tekniske 
forskelle mellem de nationale 

udgår
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bestemmelser om behandling af 
personoplysninger, herunder PNR-
oplysninger, stilles der og vil der blive 
stillet forskellige krav til luftfartsselskaber 
for så vidt angår de typer oplysninger, der 
skal videregives, samt betingelserne for at 
videreformidle disse oplysninger til de 
kompetente nationale myndigheder. Disse 
forskelle kan skade det effektive 
samarbejde mellem kompetente nationale 
myndigheder om at forebygge, opdage, 
efterforske og retsforfølge 
terrorhandlinger og grov kriminalitet.

Or. de

Ændringsforslag 167
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Som følge af de retlige og tekniske 
forskelle mellem de nationale 
bestemmelser om behandling af 
personoplysninger, herunder PNR-
oplysninger, stilles der og vil der blive 
stillet forskellige krav til luftfartsselskaber 
for så vidt angår de typer oplysninger, der 
skal videregives, samt betingelserne for at 
videreformidle disse oplysninger til de 
kompetente nationale myndigheder. Disse 
forskelle kan skade det effektive 
samarbejde mellem kompetente nationale 
myndigheder om at forebygge, opdage, 
efterforske og retsforfølge terrorhandlinger 
og grov kriminalitet.

(29) Som følge af de retlige og tekniske 
forskelle mellem de nationale 
bestemmelser om behandling af 
personoplysninger, herunder PNR-
oplysninger, stilles der og vil der blive 
stillet forskellige krav til luftfartsselskaber 
for så vidt angår de typer oplysninger, der 
skal videregives, samt betingelserne for at 
videreformidle disse oplysninger til de 
kompetente nationale myndigheder. Disse 
forskelle kan skade det effektive 
samarbejde mellem kompetente nationale 
myndigheder om at forebygge, opdage, 
efterforske og retsforfølge 
terrorhandlinger.

Or. en

Ændringsforslag 168
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Som følge af de retlige og tekniske 
forskelle mellem de nationale 
bestemmelser om behandling af 
personoplysninger, herunder PNR-
oplysninger, stilles der og vil der blive 
stillet forskellige krav til luftfartsselskaber 
for så vidt angår de typer oplysninger, der 
skal videregives, samt betingelserne for at 
videreformidle disse oplysninger til de 
kompetente nationale myndigheder. Disse 
forskelle kan skade det effektive 
samarbejde mellem kompetente nationale 
myndigheder om at forebygge, opdage, 
efterforske og retsforfølge terrorhandlinger 
og grov kriminalitet.

(29) Som følge af de retlige og tekniske 
forskelle mellem de nationale 
bestemmelser om behandling af 
personoplysninger, herunder PNR-
oplysninger, stilles der og vil der blive 
stillet forskellige krav til luftfartsselskaber 
for så vidt angår de typer oplysninger, der 
skal videregives, samt betingelserne for at 
videreformidle disse oplysninger til de 
kompetente nationale myndigheder. Disse 
forskelle kan skade det effektive 
samarbejde mellem kompetente nationale 
myndigheder om at forebygge, opdage, 
efterforske og retsforfølge terrorhandlinger 
og grov tværnational kriminalitet.

Or. en

Ændringsforslag 169
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Som følge af de retlige og tekniske 
forskelle mellem de nationale 
bestemmelser om behandling af 
personoplysninger, herunder PNR-
oplysninger, stilles der og vil der blive 
stillet forskellige krav til luftfartsselskaber 
for så vidt angår de typer oplysninger, der 
skal videregives, samt betingelserne for at 
videreformidle disse oplysninger til de 
kompetente nationale myndigheder. Disse 
forskelle kan skade det effektive 
samarbejde mellem kompetente nationale 
myndigheder om at forebygge, opdage, 
efterforske og retsforfølge terrorhandlinger 

(29) Som følge af de retlige og tekniske 
forskelle mellem de nationale 
bestemmelser om behandling af 
personoplysninger, herunder PNR-
oplysninger, stilles der og vil der blive 
stillet forskellige krav til luftfartsselskaber 
for så vidt angår de typer oplysninger, der 
skal videregives, samt betingelserne for at 
videreformidle disse oplysninger til de 
kompetente nationale myndigheder. Disse 
forskelle kan skade det effektive 
samarbejde mellem kompetente nationale 
myndigheder om at forebygge, opdage, 
efterforske og retsforfølge terrorhandlinger 
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og grov kriminalitet. og grov tværnational kriminalitet.

Or. en

Ændringsforslag 170
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Målene for dette direktiv kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan bedre 
gennemføres på EU-plan; Unionen kan 
derfor træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går direktivet ikke ud over, hvad 
der er nødvendigt for at nå dette mål.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 171
Manfred Weber

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Målene for dette direktiv kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan bedre 
gennemføres på EU-plan; Unionen kan 
derfor træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 

udgår
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proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går direktivet ikke ud over, hvad 
der er nødvendigt for at nå dette mål.

Or. de

Ændringsforslag 172
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) I dette direktiv overholdes de 
grundlæggende rettigheder og 
principperne i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder, 
navnlig retten til beskyttelse af 
personoplysninger, retten til privatlivets 
fred og retten til ikke-forskelsbehandling, 
jf. artikel 8, 7 og 21 i chartret, og 
direktivet skal gennemføres i 
overensstemmelse hermed. Direktivet er 
foreneligt med principperne om 
databeskyttelse, og bestemmelserne heri er 
i overensstemmelse med rammeafgørelse 
2008/977/RIA. For at sikre, at 
proportionalitetsprincippet overholdes, vil 
direktivet desuden i forbindelse med visse 
spørgsmål indeholde strengere regler for 
databeskyttelse end reglerne i 
rammeafgørelse 2008/977/RIA.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 173
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Forslag til direktiv
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Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) I dette direktiv overholdes de 
grundlæggende rettigheder og principperne 
i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, navnlig retten 
til beskyttelse af personoplysninger, retten 
til privatlivets fred og retten til ikke-
forskelsbehandling, jf. artikel 8, 7 og 21 i 
chartret, og direktivet skal gennemføres i 
overensstemmelse hermed. Direktivet er 
foreneligt med principperne om 
databeskyttelse, og bestemmelserne heri er 
i overensstemmelse med rammeafgørelse 
2008/977/RIA. For at sikre, at 
proportionalitetsprincippet overholdes, vil 
direktivet desuden i forbindelse med visse 
spørgsmål indeholde strengere regler for 
databeskyttelse end reglerne i 
rammeafgørelse 2008/977/RIA.

(31) I dette direktiv overholdes de 
grundlæggende rettigheder og principperne 
i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, navnlig retten 
til beskyttelse af personoplysninger, retten 
til privatlivets fred og retten til ikke-
forskelsbehandling, jf. artikel 8, 7 og 21 i 
chartret, og direktivet skal gennemføres i 
overensstemmelse hermed. Direktivet er 
foreneligt med principperne om 
databeskyttelse, navnlig artikel 16 TEUF, 
og bestemmelserne heri er i 
overensstemmelse med rammeafgørelse 
2008/977/RIA. For at sikre, at 
proportionalitetsprincippet overholdes, vil 
direktivet desuden i forbindelse med visse 
spørgsmål indeholde strengere regler for 
databeskyttelse end reglerne i 
rammeafgørelse 2008/977/RIA.

Or. en

Ændringsforslag 174
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) I dette direktiv overholdes de 
grundlæggende rettigheder og principperne 
i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, navnlig retten 
til beskyttelse af personoplysninger, retten 
til privatlivets fred og retten til ikke-
forskelsbehandling, jf. artikel 8, 7 og 21 i 
chartret, og direktivet skal gennemføres i 
overensstemmelse hermed. Direktivet er 
foreneligt med principperne om 
databeskyttelse, og bestemmelserne heri er 
i overensstemmelse med rammeafgørelse 

(31) I dette direktiv overholdes de 
grundlæggende rettigheder og principperne 
i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, navnlig retten 
til beskyttelse af personoplysninger, retten 
til privatlivets fred og retten til ikke-
forskelsbehandling, jf. artikel 8, 7 og 21 i 
chartret, Europarådets konvention 108 om 
beskyttelse af det enkelte menneske i 
forbindelse med elektronisk 
databehandling af personoplysninger og
den europæiske konvention om 
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2008/977/RIA. For at sikre, at 
proportionalitetsprincippet overholdes, vil 
direktivet desuden i forbindelse med visse 
spørgsmål indeholde strengere regler for 
databeskyttelse end reglerne i 
rammeafgørelse 2008/977/RIA.

beskyttelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder, og 
direktivet skal gennemføres i 
overensstemmelse hermed. Direktivet er 
foreneligt med principperne om 
databeskyttelse, og bestemmelserne heri er 
i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv af […] 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med de kompetente 
myndigheders behandling af 
personoplysninger med henblik på at 
forebygge, efterforske, opdage eller 
retsforfølge straffelovsovertrædelser eller 
fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om 
fri udveksling af sådanne oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 175
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Særligt er direktivets 
anvendelsesområde så begrænset som 
muligt; det tillader opbevaring af PNR-
oplysninger i op til højst 5 år, hvorefter 
oplysningerne skal slettes, oplysningerne 
skal anonymiseres efter meget kort tid, og 
det er forbudt at indsamle og anvende 
følsomme oplysninger. For at sikre, at 
databeskyttelsen er effektiv og har et højt 
niveau, kræves det, at medlemsstaterne 
sikrer, at en uafhængig national 
tilsynsmyndighed er ansvarlig for at 
rådgive om og overvåge, hvordan PNR-
oplysninger behandles. Al behandling af 
PNR-oplysninger skal registreres eller 
dokumenteres med henblik på kontrol af 
databehandlingens lovlighed og 
egenkontrol, og for at sikre 
oplysningernes integritet og sikkerhed i 

udgår
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forbindelse med databehandlingen. 
Medlemsstaterne skal desuden sikre, at 
passagererne er klart og præcist 
informeret om indsamlingen af PNR-
oplysninger og deres rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 176
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Særligt er direktivets 
anvendelsesområde så begrænset som 
muligt; det tillader opbevaring af PNR-
oplysninger i op til højst 5 år, hvorefter 
oplysningerne skal slettes, oplysningerne 
skal anonymiseres efter meget kort tid, og 
det er forbudt at indsamle og anvende 
følsomme oplysninger. For at sikre, at 
databeskyttelsen er effektiv og har et højt 
niveau, kræves det, at medlemsstaterne 
sikrer, at en uafhængig national 
tilsynsmyndighed er ansvarlig for at 
rådgive om og overvåge, hvordan PNR-
oplysninger behandles. Al behandling af 
PNR-oplysninger skal registreres eller 
dokumenteres med henblik på kontrol af 
databehandlingens lovlighed og 
egenkontrol, og for at sikre oplysningernes 
integritet og sikkerhed i forbindelse med 
databehandlingen. Medlemsstaterne skal 
desuden sikre, at passagererne er klart og 
præcist informeret om indsamlingen af 
PNR-oplysninger og deres rettigheder.

(32) Særligt er direktivets 
anvendelsesområde så begrænset som 
muligt; det tillader opbevaring af PNR-
oplysninger i op til højst tre måneder, 
hvorefter oplysningerne skal slettes
permanent, oplysningerne skal 
depersonaliseres efter meget kort tid, og 
det er forbudt at indsamle og anvende 
følsomme oplysninger. For at sikre, at 
databeskyttelsen er effektiv og har et højt 
niveau, kræves det, at medlemsstaterne 
sikrer, at en uafhængig national myndighed 
for beskyttelse af personoplysninger er 
ansvarlig for at rådgive om og overvåge, 
hvordan PNR-oplysninger behandles. Al 
behandling af PNR-oplysninger skal 
registreres eller dokumenteres med henblik 
på kontrol af databehandlingens lovlighed 
og egenkontrol, og for at sikre 
oplysningernes integritet og sikkerhed i 
forbindelse med databehandlingen. 
Medlemsstaterne skal desuden sikre, at 
passagererne er klart og præcist informeret 
om indsamlingen af PNR-oplysninger og 
deres rettigheder.

Or. en
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Ændringsforslag 177
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Forslag til direktiv
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Særligt er direktivets 
anvendelsesområde så begrænset som 
muligt; det tillader opbevaring af PNR-
oplysninger i op til højst 5 år, hvorefter 
oplysningerne skal slettes, oplysningerne 
skal anonymiseres efter meget kort tid, og 
det er forbudt at indsamle og anvende 
følsomme oplysninger. For at sikre, at 
databeskyttelsen er effektiv og har et højt 
niveau, kræves det, at medlemsstaterne 
sikrer, at en uafhængig national 
tilsynsmyndighed er ansvarlig for at 
rådgive om og overvåge, hvordan PNR-
oplysninger behandles. Al behandling af 
PNR-oplysninger skal registreres eller 
dokumenteres med henblik på kontrol af 
databehandlingens lovlighed og 
egenkontrol, og for at sikre oplysningernes 
integritet og sikkerhed i forbindelse med 
databehandlingen. Medlemsstaterne skal 
desuden sikre, at passagererne er klart og 
præcist informeret om indsamlingen af 
PNR-oplysninger og deres rettigheder.

(32) Særligt er direktivets 
anvendelsesområde så begrænset som 
muligt; det tillader opbevaring af PNR-
oplysninger i op til højst tre år, hvorefter 
oplysningerne skal slettes, oplysningerne 
skal anonymiseres efter meget kort tid, og 
det er forbudt at indsamle og anvende 
følsomme oplysninger. For at sikre, at 
databeskyttelsen er effektiv og har et højt 
niveau, kræves det, at medlemsstaterne 
sikrer, at en uafhængig national 
tilsynsmyndighed er ansvarlig for at 
rådgive om og overvåge, hvordan PNR-
oplysninger behandles. Al behandling af 
PNR-oplysninger skal registreres eller 
dokumenteres med henblik på kontrol af 
databehandlingens lovlighed og 
egenkontrol, og for at sikre oplysningernes 
integritet og sikkerhed i forbindelse med 
databehandlingen. Medlemsstaterne skal 
desuden sikre, at passagererne er klart og 
præcist informeret om indsamlingen af 
PNR-oplysninger og deres rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 178
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Særligt er direktivets 
anvendelsesområde så begrænset som 
muligt; det tillader opbevaring af PNR-
oplysninger i op til højst 5 år, hvorefter 

(32) Særligt er direktivets 
anvendelsesområde så begrænset som 
muligt; det tillader opbevaring af PNR-
oplysninger i op til højst 30 dage, hvorefter 
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oplysningerne skal slettes, oplysningerne 
skal anonymiseres efter meget kort tid, og 
det er forbudt at indsamle og anvende 
følsomme oplysninger. For at sikre, at 
databeskyttelsen er effektiv og har et højt 
niveau, kræves det, at medlemsstaterne 
sikrer, at en uafhængig national 
tilsynsmyndighed er ansvarlig for at 
rådgive om og overvåge, hvordan PNR-
oplysninger behandles. Al behandling af 
PNR-oplysninger skal registreres eller 
dokumenteres med henblik på kontrol af 
databehandlingens lovlighed og 
egenkontrol, og for at sikre oplysningernes 
integritet og sikkerhed i forbindelse med 
databehandlingen. Medlemsstaterne skal 
desuden sikre, at passagererne er klart og 
præcist informeret om indsamlingen af 
PNR-oplysninger og deres rettigheder.

oplysningerne skal slettes, og det er forbudt 
at indsamle og anvende følsomme 
oplysninger. For at sikre, at 
databeskyttelsen er effektiv og har et højt 
niveau, kræves det, at medlemsstaterne 
sikrer, at en uafhængig national 
tilsynsmyndighed er ansvarlig for at 
rådgive om og overvåge, hvordan PNR-
oplysninger behandles. Al behandling af 
PNR-oplysninger skal registreres eller 
dokumenteres med henblik på kontrol af 
databehandlingens lovlighed og 
egenkontrol, og for at sikre oplysningernes 
integritet og sikkerhed i forbindelse med 
databehandlingen. Medlemsstaterne skal 
desuden sikre, at passagererne er klart og 
præcist informeret om indsamlingen af 
PNR-oplysninger og deres rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 179
Axel Voss

Forslag til direktiv
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Særligt er direktivets 
anvendelsesområde så begrænset som 
muligt; det tillader opbevaring af PNR-
oplysninger i op til højst 5 år, hvorefter 
oplysningerne skal slettes, oplysningerne 
skal anonymiseres efter meget kort tid, og 
det er forbudt at indsamle og anvende 
følsomme oplysninger. For at sikre, at 
databeskyttelsen er effektiv og har et højt 
niveau, kræves det, at medlemsstaterne 
sikrer, at en uafhængig national
tilsynsmyndighed er ansvarlig for at 
rådgive om og overvåge, hvordan PNR-
oplysninger behandles. Al behandling af 
PNR-oplysninger skal registreres eller 
dokumenteres med henblik på kontrol af 

(32) Særligt er direktivets 
anvendelsesområde så begrænset som 
muligt; det tillader opbevaring af PNR-
oplysninger i op til højst 5 år, hvorefter 
oplysningerne skal slettes, oplysningerne 
skal anonymiseres efter meget kort tid, og 
det er forbudt at indsamle og anvende 
følsomme oplysninger. For at sikre, at 
databeskyttelsen er effektiv og har et højt 
niveau, skal det sikres, at en uafhængig 
tilsynsmyndighed er ansvarlig for at 
rådgive om og overvåge, hvordan PNR-
oplysninger behandles. Al behandling af 
PNR-oplysninger skal registreres eller 
dokumenteres med henblik på kontrol af 
databehandlingens lovlighed og 
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databehandlingens lovlighed og 
egenkontrol, og for at sikre oplysningernes 
integritet og sikkerhed i forbindelse med 
databehandlingen. Medlemsstaterne skal 
desuden sikre, at passagererne er klart og 
præcist informeret om indsamlingen af 
PNR-oplysninger og deres rettigheder.

egenkontrol, og for at sikre oplysningernes 
integritet og sikkerhed i forbindelse med 
databehandlingen. Medlemsstaterne skal 
sikre, at passagererne er klart og præcist 
informeret om indsamlingen af PNR-
oplysninger og deres rettigheder.

Or. de

Ændringsforslag 180
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Særligt er direktivets 
anvendelsesområde så begrænset som 
muligt; det tillader opbevaring af PNR-
oplysninger i op til højst 5 år, hvorefter 
oplysningerne skal slettes, oplysningerne 
skal anonymiseres efter meget kort tid, og 
det er forbudt at indsamle og anvende 
følsomme oplysninger. For at sikre, at 
databeskyttelsen er effektiv og har et højt 
niveau, kræves det, at medlemsstaterne 
sikrer, at en uafhængig national 
tilsynsmyndighed er ansvarlig for at 
rådgive om og overvåge, hvordan PNR-
oplysninger behandles. Al behandling af 
PNR-oplysninger skal registreres eller 
dokumenteres med henblik på kontrol af 
databehandlingens lovlighed og 
egenkontrol, og for at sikre oplysningernes 
integritet og sikkerhed i forbindelse med 
databehandlingen. Medlemsstaterne skal 
desuden sikre, at passagererne er klart og 
præcist informeret om indsamlingen af 
PNR-oplysninger og deres rettigheder.

(32) Særligt er direktivets 
anvendelsesområde så begrænset som 
muligt; det tillader opbevaring af PNR-
oplysninger i op til højst 30 dage, hvorefter 
oplysningerne skal slettes, oplysningerne 
skal anonymiseres efter syv dage, og det er 
forbudt at indsamle og anvende følsomme 
oplysninger. For at sikre, at 
databeskyttelsen er effektiv og har et højt 
niveau, kræves det, at medlemsstaterne 
sikrer, at en uafhængig national 
tilsynsmyndighed er ansvarlig for at 
rådgive om og overvåge, hvordan PNR-
oplysninger behandles. Al behandling af 
PNR-oplysninger skal registreres eller 
dokumenteres med henblik på kontrol af 
databehandlingens lovlighed og 
egenkontrol, og for at sikre oplysningernes 
integritet og sikkerhed i forbindelse med 
databehandlingen. Medlemsstaterne skal 
desuden sikre, at passagererne er klart og 
præcist informeret om indsamlingen af 
PNR-oplysninger og deres rettigheder.

Or. en
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Ændringsforslag 181
Véronique Mathieu

Forslag til direktiv
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Særligt er direktivets 
anvendelsesområde så begrænset som 
muligt; det tillader opbevaring af PNR-
oplysninger i op til højst 5 år, hvorefter 
oplysningerne skal slettes, oplysningerne 
skal anonymiseres efter meget kort tid, og 
det er forbudt at indsamle og anvende 
følsomme oplysninger. For at sikre, at 
databeskyttelsen er effektiv og har et højt 
niveau, kræves det, at medlemsstaterne 
sikrer, at en uafhængig national 
tilsynsmyndighed er ansvarlig for at 
rådgive om og overvåge, hvordan PNR-
oplysninger behandles. Al behandling af 
PNR-oplysninger skal registreres eller 
dokumenteres med henblik på kontrol af 
databehandlingens lovlighed og 
egenkontrol, og for at sikre oplysningernes 
integritet og sikkerhed i forbindelse med 
databehandlingen. Medlemsstaterne skal 
desuden sikre, at passagererne er klart og 
præcist informeret om indsamlingen af 
PNR-oplysninger og deres rettigheder.

(32) Særligt er direktivets 
anvendelsesområde så begrænset som 
muligt; det tillader opbevaring af PNR-
oplysninger i op til højst 5 år, hvorefter 
oplysningerne skal slettes, oplysningerne 
skal anonymiseres efter meget kort tid, 
således at oplysninger, der kan tjene til 
identifikationen af passagerer, ikke 
længere kommer frem, og det er forbudt at 
indsamle og anvende følsomme 
oplysninger. For at sikre, at 
databeskyttelsen er effektiv og har et højt 
niveau, kræves det, at medlemsstaterne 
sikrer, at en uafhængig national 
tilsynsmyndighed er ansvarlig for at 
rådgive om og overvåge, hvordan PNR-
oplysninger behandles. Al behandling af 
PNR-oplysninger skal registreres eller 
dokumenteres med henblik på kontrol af 
databehandlingens lovlighed og 
egenkontrol, og for at sikre oplysningernes 
integritet og sikkerhed i forbindelse med 
databehandlingen. Medlemsstaterne skal 
desuden sikre, at passagererne er klart og 
præcist informeret om indsamlingen af 
PNR-oplysninger og deres rettigheder.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at præcisere formålet med maskeringen, nemlig at sørge for, at passagerernes 
identitet ikke længere kan spores.

Ændringsforslag 182
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
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Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) [I medfør af artikel 3 i protokollen 
(nr. 21) om Det Forenede Kongeriges og 
Irlands stilling for så vidt angår området 
med frihed, sikkerhed og retfærdighed, 
der er knyttet som bilag til traktaten om 
Den Europæiske Union og traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde, 
har Det Forenede Kongerige og Irland 
meddelt, at de ønsker at deltage i 
vedtagelsen og anvendelsen af dette 
direktiv] ELLER [Med forbehold af 
artikel 4 i protokollen (nr. 21) om Det 
Forenede Kongeriges og Irlands stilling 
for så vidt angår området med frihed, 
sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet 
som bilag til traktaten om Den 
Europæiske Union og traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, 
deltager Det Forenede Kongerige og 
Irland ikke i vedtagelsen af dette direktiv, 
som ikke er bindende for og ikke finder 
anvendelse i Det Forenede Kongerige og 
Irland].

udgår

Or. en

Ændringsforslag 183
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) I medfør af artikel 1 og 2 i 
protokollen (nr. 22) om Danmarks 
stilling, der er knyttet som bilag til 
traktaten om Den Europæiske Union og 
til traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, deltager Danmark ikke i 
vedtagelsen af dette direktiv, som ikke er 
bindende for og ikke finder anvendelse i 

udgår
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Danmark —

Or. en

Ændringsforslag 184
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1 udgår
Genstand og anvendelsesområde

1. I dette direktiv fastsættes bestemmelser 
om luftfartsselskabers videregivelse af 
passagerlisteoplysninger om passagerer 
på internationale flyvninger til og fra 
medlemsstaterne og behandlingen af disse 
oplysninger, herunder medlemsstaternes 
indsamling, anvendelse og opbevaring af 
disse samt deres indbyrdes udvekslinger 
heraf.
2. Passagerlisteoplysninger, der indsamles 
i henhold til dette direktiv, kan kun 
behandles med henblik på følgende:
a) forebyggelse, opdagelse, efterforskning 
og retsforfølgning af terrorhandlinger og 
grov kriminalitet, jf. artikel 4, stk. 2, 
litra b) og c), og
b) forebyggelse, opdagelse, efterforskning 
og retsforfølgning af terrorhandlinger og 
grov international kriminalitet, jf. 
artikel 4, stk. 2, litra a) og d).

Or. en

Ændringsforslag 185
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
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Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I dette direktiv fastsættes bestemmelser 
om luftfartsselskabers videregivelse af 
passagerlisteoplysninger om passagerer på 
internationale flyvninger til og fra 
medlemsstaterne og behandlingen af disse 
oplysninger, herunder medlemsstaternes 
indsamling, anvendelse og opbevaring af 
disse samt deres indbyrdes udvekslinger 
heraf.

1. I dette direktiv fastsættes bestemmelser 
om luftfartsselskabers videregivelse af 
passagerlisteoplysninger om passagerer på 
målrettede internationale flyvninger til og 
fra medlemsstaterne og behandlingen af 
disse oplysninger, herunder medlems-
staternes indsamling, anvendelse og 
opbevaring af disse samt deres indbyrdes 
udvekslinger heraf. Dette direktiv finder 
ikke anvendelse på flyvninger i Den 
Europæiske Union eller på 
transitflyvninger. 

Or. en

Begrundelse

Direktivets anvendelsesområde bør begrænses til udelukkende målrettede internationale 
flyvninger.

Ændringsforslag 186
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I dette direktiv fastsættes bestemmelser 
om luftfartsselskabers videregivelse af 
passagerlisteoplysninger om passagerer på 
internationale flyvninger til og fra 
medlemsstaterne og behandlingen af disse 
oplysninger, herunder medlemsstaternes
indsamling, anvendelse og opbevaring af 
disse samt deres indbyrdes udvekslinger 
heraf.

1. I dette direktiv fastsættes bestemmelser 
om luftfartsselskabers videregivelse af 
passagerlisteoplysninger for 
passagerflyvninger, der udføres mellem 
EU-medlemsstater og tredjelande og 
ankommer og afgår i EU's område, og 
behandlingen af disse oplysninger, 
herunder PNR-kontorets indsamling, 
anvendelse og opbevaring af disse samt 
udvekslinger heraf med tredjelande.

Or. de
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Ændringsforslag 187
Manfred Weber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I dette direktiv fastsættes bestemmelser 
om luftfartsselskabers videregivelse af 
passagerlisteoplysninger om passagerer på 
internationale flyvninger til og fra 
medlemsstaterne og behandlingen af disse 
oplysninger, herunder medlemsstaternes 
indsamling, anvendelse og opbevaring af 
disse samt deres indbyrdes udvekslinger 
heraf.

1. I dette direktiv fastsættes bestemmelser 
om principperne for luftfartsselskabers 
mulige videregivelse af 
passagerlisteoplysninger om passagerer på 
internationale flyvninger til og fra 
medlemsstaterne og behandlingen af disse 
oplysninger, herunder medlemsstaternes 
indsamling, anvendelse og opbevaring af 
disse samt deres indbyrdes udvekslinger 
heraf. Dette direktivs bestemmelser finder 
anvendelse på de medlemsstater, som 
beslutter at anvende PNR-oplysninger til 
de i artikel 1, stk. 2, litra a) og b), 
omhandlede formål.

Or. de

Ændringsforslag 188
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I dette direktiv fastsættes bestemmelser 
om luftfartsselskabers videregivelse af 
passagerlisteoplysninger om passagerer på 
internationale flyvninger til og fra 
medlemsstaterne og behandlingen af disse 
oplysninger, herunder medlemsstaternes 
indsamling, anvendelse og opbevaring af 
disse samt deres indbyrdes udvekslinger 
heraf.

1. I dette direktiv fastsættes bestemmelser 
om luftfartsselskabers videregivelse af 
passagerlisteoplysninger om passagerer på 
målrettede internationale flyvninger til og 
fra medlemsstaterne og behandlingen af 
disse oplysninger, herunder medlems-
staternes indsamling, anvendelse og 
opbevaring af disse samt deres indbyrdes 
udvekslinger heraf.

Or. en
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Ændringsforslag 189
Véronique Mathieu

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I dette direktiv fastsættes bestemmelser 
om luftfartsselskabers videregivelse af 
passagerlisteoplysninger om passagerer på 
internationale flyvninger til og fra 
medlemsstaterne og behandlingen af disse 
oplysninger, herunder medlemsstaternes 
indsamling, anvendelse og opbevaring af 
disse samt deres indbyrdes udvekslinger 
heraf.

1. I dette direktiv fastsættes bestemmelser 
om luftfartsselskabers videregivelse af 
passagerlisteoplysninger om passagerer på 
flyvninger inden for og uden for EU til og 
fra medlemsstaterne og behandlingen af 
disse oplysninger, herunder medlems-
staternes indsamling, anvendelse og 
opbevaring af disse samt deres indbyrdes 
udvekslinger heraf.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at drage konsekvensen af, at alle flyvninger inden for EU 
omfattes af direktivets anvendelsesområde. Terminologien inden for og uden for EU er at 
foretrække frem for internationale flyvninger/interne flyvninger inden for Schengenområdet, 
da denne ordlyd ikke er tilpasset et direktiv, som finder anvendelse på hele EU's område.

Ændringsforslag 190
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Luftfartsselskabernes overførsel af 
oplysninger fra passagerlister på 
indenrigsflyvninger til og fra 
medlemsstaterne samt behandlingen af 
disse oplysninger, herunder indsamling, 
anvendelse og tilbageholdelse, i 
medlemsstaterne og udveksling af disse
forbydes i henhold til dette direktiv.
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Or. en

Begrundelse

Dette skal præcisere, at det kun er oplysninger fra internationale flyvninger, som overføres og 
behandles.

Ændringsforslag 191
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Passagerlisteoplysninger, der indsamles i 
henhold til dette direktiv, kan kun 
behandles med henblik på følgende:

2. Passagerlisteoplysninger, der indsamles i 
henhold til dette direktiv, om målrettede 
internationale flyvninger kan kun 
behandles med henblik på forebyggelse, 
opdagelse, efterforskning og 
retsforfølgning af terrorhandlinger og 
grov tværnational kriminalitet, jf. 
artikel 4, stk. 2. PNR-oplysningerne må 
ikke anvendes til andre formål.

a) forebyggelse, opdagelse, efterforskning 
og retsforfølgning af terrorhandlinger og 
grov kriminalitet, jf. artikel 4, stk. 2, 
litra b) og c), og
b) forebyggelse, opdagelse, efterforskning 
og retsforfølgning af terrorhandlinger og 
grov international kriminalitet, jf. 
artikel 4, stk. 2, litra a) og d).

Or. en

Ændringsforslag 192
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
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Artikel 1 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forebyggelse, opdagelse, efterforskning 
og retsforfølgning af terrorhandlinger og 
grov kriminalitet, jf. artikel 4, stk. 2, 
litra b) og c), og

udgår

Or. en

Ændringsforslag 193
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forebyggelse, opdagelse, efterforskning 
og retsforfølgning af terrorhandlinger og 
grov kriminalitet, jf. artikel 4, stk. 2, 
litra b) og c), og

a) forebyggelse, opdagelse, efterforskning 
og retsforfølgning af terrorhandlinger

Or. en

Ændringsforslag 194
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forebyggelse, opdagelse, efterforskning 
og retsforfølgning af terrorhandlinger og 
grov kriminalitet, jf. artikel 4, stk. 2, 
litra b) og c), og

a) forebyggelse, opdagelse, efterforskning 
og retsforfølgning af terrorhandlinger og 
visse typer af grov tværnational 
kriminalitet som defineret i artikel 2, litra 
i) og ifølge artikel 4, stk. 2

Or. en
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Ændringsforslag 195
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forebyggelse, opdagelse, efterforskning 
og retsforfølgning af terrorhandlinger og 
grov kriminalitet, jf. artikel 4, stk. 2, 
litra b) og c), og

a) forebyggelse, opdagelse, efterforskning 
og retsforfølgning af terrorhandlinger og 
visse typer af grov tværnational 
kriminalitet som defineret i artikel 2, litra 
i) og ifølge artikel 4, stk. 2

Or. en

Ændringsforslag 196
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) forebyggelse, opdagelse, efterforskning 
og retsforfølgning af terrorhandlinger og 
grov international kriminalitet, jf. 
artikel 4, stk. 2, litra a) og d).

udgår

Or. en

Ændringsforslag 197
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) forebyggelse, opdagelse, efterforskning 
og retsforfølgning af terrorhandlinger og 
grov international kriminalitet, jf. 
artikel 4, stk. 2, litra a) og d).

udgår
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Or. en

Begrundelse

Dette dækkes af den ændrede artikel 1, stk. 2, litra a).

Ændringsforslag 198
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) forebyggelse, opdagelse, efterforskning 
og retsforfølgning af terrorhandlinger og 
grov international kriminalitet, jf. 
artikel 4, stk. 2, litra a) og d).

udgår

Or. en

Ændringsforslag 199
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) forebyggelse, opdagelse, efterforskning 
og retsforfølgning af terrorhandlinger og 
grov international kriminalitet, jf. artikel 4, 
stk. 2, litra a) og d).

b) forebyggelse, opdagelse, efterforskning 
og retsforfølgning af terrorhandlinger og 
grov international kriminalitet, jf. artikel 4, 
stk. 2, litra a).

Or. en

Ændringsforslag 200
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
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Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De PNR-oplysninger, som indsamles i 
overensstemmelse med dette direktiv, 
behandles ikke for handlinger, som kan 
straffes med frihedsstraf eller en anden 
frihedsberøvende foranstaltning af en 
maksimal varighed på mindst tre år i 
henhold til en medlemsstats nationale ret.

Or. en

Ændringsforslag 201
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Dette direktiv finder ikke anvendelse 
på flyvninger i Europa eller på andre 
transportmidler end fly. 

Or. en

Ændringsforslag 202
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Dette direktiv finder ikke anvendelse 
på luftfartsselskaber, som foretager 
passagerflyvninger inden for Unionens 
territorium.

Or. en
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Ændringsforslag 203
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Dette direktiv finder ikke anvendelse 
på interne flyvninger i Unionen eller på 
andre transportmidler end fly.

Or. en

Ændringsforslag 204
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. De PNR-oplysninger, der er indsamlet 
i overensstemmelse med dette direktiv, må 
ikke behandles i forbindelse med mindre 
lovovertrædelser, som kan straffes med 
frihedsstraf eller en anden 
frihedsberøvende foranstaltning af en 
maksimal varighed på mindre end tre år i 
henhold til en medlemsstats nationale ret.

Or. en


