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Τροπολογία 36
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 37
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 38
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής·

Or. en
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Τροπολογία 39
Gianni Vattimo

Πρόταση οδηγίας
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 40
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη χρήση των 
δεδομένων που περιέχονται στους 
φακέλους επιβατών (δεδομένα PNR) για 
την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και 
δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών
εγκλημάτων

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη 
χρήση των δεδομένων που περιέχονται 
στους φακέλους επιβατών (δεδομένα PNR) 
για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση 
και δίωξη τρομοκρατικών εγκλημάτων

Or. en

Τροπολογία 41
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη χρήση των 
δεδομένων που περιέχονται στους 

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη 
χρήση των δεδομένων που περιέχονται 
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φακέλους επιβατών (δεδομένα PNR) για 
την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και 
δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων

στους φακέλους επιβατών (δεδομένα PNR) 
για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση 
και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων 
σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα δεδομένα PNR πρέπει να υφίστανται επεξεργασία μόνο για στο πλαίσιο της πρόληψης, 
ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών διεθνικών 
εγκλημάτων. Τα δεδομένα PNR δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς.

Τροπολογία 42
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 82 παράγραφος 1 στοιχείο 
δ) και το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο 
α),

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 16, το άρθρο 82 
παράγραφος 1 στοιχείο δ) και το άρθρο 87 
παράγραφος 2 στοιχείο α),

Or. en

Τροπολογία 43
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Η γνωμοδότηση του Ευρωπαίου 
Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) 
της 25ης Μαρτίου 2011, και ιδίως οι 
παράγραφοι 7 ως 16 και 25, 55 και 57, 
ορίζουν ότι η προτεινόμενη οδηγία δεν 
πληροί τη βασική προϋπόθεση για την 
ανάπτυξη ενός μηχανισμού PNR, δηλαδή 
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τη συμμόρφωση προς τις αρχές της 
αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, 
στον βαθμό που ο ΕΕΠΔ εκφράζει τις 
επιφυλάξεις του για τη συμπερίληψη στην 
πρόταση σοβαρών εγκλημάτων που δεν 
έχουν σχέση με την τρομοκρατία.

Or. en

Τροπολογία 44
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Η γνώμη 10/2011 της ομάδας 
εργασίας του άρθρου 29, η οποία 
εγκρίθηκε στις 5 Απριλίου 2011, ορίζει ότι 
υπάρχει ελλιπής πληροφόρηση σχετικά με 
την αποτελεσματικότητα και την 
καταλληλότητα των υφιστάμενων 
συστημάτων και μέσων που διαθέτει η 
ΕΕ στον τομέα της αστυνομικής και 
δικαστικής συνεργασίας για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του 
οργανωμένου εγκλήματος και εκφράζει 
επιφυλάξεις σχετικά με την ανάγκη 
ύπαρξης μιας τέτοιας πρότασης και 
σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με την 
αναλογικότητα της συλλογής εξαιρετικά 
μεγάλου αριθμού προσωπικών 
πληροφοριών για τους επιβάτες, 
ανεξαρτήτως του εάν είναι ύποπτοι ή όχι.

Or. en

Τροπολογία 45
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Στις 6 Νοεμβρίου 2007 η Επιτροπή 
εξέδωσε πρόταση απόφασης-πλαισίου 
του Συμβουλίου για τη χρήση των 
καταστάσεων με τα ονόματα των 
επιβατών (PNR) με σκοπό την επιβολή 
του νόμου. Εντούτοις, μετά την έναρξη 
ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας την 
1η Δεκεμβρίου 2009, η πρόταση της 
Επιτροπής, η οποία δεν είχε εγκριθεί από 
το Συμβούλιο μέχρι αυτή την ημερομηνία, 
κατέστη παρωχημένη.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 46
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Με το «πρόγραμμα της Στοκχόλμης -
Μια ανοιχτή και ασφαλής Ευρώπη που 
εξυπηρετεί και προστατεύει τους πολίτες» 
η Επιτροπή κλήθηκε να υποβάλει 
πρόταση σχετικά με τη χρήση των 
δεδομένων PNR για την πρόληψη, 
ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη 
τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 47
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της 
της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 με τον τίτλο 
«Γενική προσέγγιση για τις διαβιβάσεις 
δεδομένων από τις καταστάσεις με τα 
ονόματα των επιβατών (PNR) σε τρίτες 
χώρες» περιέγραψε ορισμένα βασικά 
στοιχεία μιας πολιτικής της Ένωσης στο 
συγκεκριμένο τομέα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 48
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η οδηγία 2004/82/EΚ του Συμβουλίου, 
της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την 
υποχρέωση των μεταφορέων να 
κοινοποιούν τα στοιχεία των επιβατών 
διέπει τη διαβίβαση εκ των προτέρων 
πληροφοριών για τους επιβάτες από τους 
αερομεταφορείς προς τις αρμόδιες 
εθνικές αρχές για τους σκοπούς της 
βελτίωσης των ελέγχων στα σύνορα και 
της καταπολέμησης της 
λαθρομετανάστευσης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 49
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Τα δεδομένα PNR είναι απαραίτητα 
για την αποτελεσματική πρόληψη, 
ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη 
τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων και τοιουτοτρόπως για την 
ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 50
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Τα δεδομένα PNR είναι απαραίτητα 
για την αποτελεσματική πρόληψη, 
ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη 
τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων και τοιουτοτρόπως για την 
ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 51
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Τα δεδομένα PNR είναι απαραίτητα 
για την αποτελεσματική πρόληψη, 
ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη 
τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων και τοιουτοτρόπως για την 
ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 52
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Τα δεδομένα PNR είναι απαραίτητα για 
την αποτελεσματική πρόληψη, ανίχνευση, 
διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και 
άλλων σοβαρών εγκλημάτων και 
τοιουτοτρόπως για την ενίσχυση της 
εσωτερικής ασφάλειας.

(5) Τα δεδομένα PNR μπορεί να είναι 
απαραίτητα για την αποτελεσματική 
πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και 
δίωξη τρομοκρατικών εγκλημάτων και 
τοιουτοτρόπως για την ενίσχυση της 
εσωτερικής ασφάλειας.

Or. en

Τροπολογία 53
Kinga Göncz

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Τα δεδομένα PNR είναι απαραίτητα 
για την αποτελεσματική πρόληψη, 
ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη 
τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων και τοιουτοτρόπως για την 
ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας.

(5) Τα δεδομένα PNR μπορούν να 
συμβάλουν σημαντικά στην
αποτελεσματική πρόληψη, ανίχνευση, 
διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και 
άλλων σοβαρών εγκλημάτων και 
τοιουτοτρόπως για την ενίσχυση της 
εσωτερικής ασφάλειας.

Or. en

Τροπολογία 54
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Τα δεδομένα PNR είναι απαραίτητα
για την αποτελεσματική πρόληψη, 
ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη 
τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων και τοιουτοτρόπως για την 
ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας.

(5) Τα δεδομένα PNR μπορεί να είναι ένα 
χρήσιμο μέσο για την αποτελεσματική 
πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και 
δίωξη τρομοκρατικών αξιοποίνων 
πράξεων και ορισμένων τύπων σοβαρών 
εγκλημάτων διεθνικού χαρακτήρα και 
τοιουτοτρόπως για την ενίσχυση της 
εσωτερικής ασφάλειας.

Or. en

Τροπολογία 55
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Τα δεδομένα PNR είναι απαραίτητα
για την αποτελεσματική πρόληψη, 
ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη 
τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων και τοιουτοτρόπως για την 
ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας.

(5) Τα δεδομένα PNR μπορεί να είναι
χρήσιμα για την αποτελεσματική 
πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και 
δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων και τοιουτοτρόπως για την 
ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας.

Or. en

Τροπολογία 56
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Τα δεδομένα PNR είναι απαραίτητα
για την αποτελεσματική πρόληψη, 
ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη 
τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων και τοιουτοτρόπως για την 

(5) Τα δεδομένα PNR μπορεί να είναι ένα 
χρήσιμο μέσο για την αποτελεσματική 
πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και 
δίωξη τρομοκρατικών αξιοποίνων 
πράξεων και ορισμένων τύπων σοβαρών 
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ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας. εγκλημάτων διεθνικού χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 57
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Τα δεδομένα PNR βοηθούν τις αρχές 
επιβολής του νόμου κατά την πρόληψη, 
ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη 
τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
τρομοκρατικών πράξεων, μέσω της 
σύγκρισής των δεδομένων αυτών με 
διάφορες βάσεις δεδομένων 
αναζητούμενων αντικειμένων και 
προσώπων, με στόχο τη συγκέντρωση 
αποδεικτικών στοιχείων και, κατά 
περίπτωση, την εξεύρεση συνεργών και 
την εξάρθρωση εγκληματικών 
κυκλωμάτων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 58
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Τα δεδομένα PNR βοηθούν τις αρχές 
επιβολής του νόμου κατά την πρόληψη, 
ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη
τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
τρομοκρατικών πράξεων, μέσω της 
σύγκρισής των δεδομένων αυτών με 

(6) Τα δεδομένα PNR μπορούν να
βοηθούν τις αρχές επιβολής του νόμου 
κατά την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση 
και δίωξη σοβαρών διεθνικών
εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
τρομοκρατικών πράξεων.
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διάφορες βάσεις δεδομένων 
αναζητούμενων αντικειμένων και 
προσώπων, με στόχο τη συγκέντρωση 
αποδεικτικών στοιχείων και, κατά 
περίπτωση, την εξεύρεση συνεργών και 
την εξάρθρωση εγκληματικών 
κυκλωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 59
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Τα δεδομένα PNR βοηθούν τις αρχές 
επιβολής του νόμου κατά την πρόληψη, 
ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη
τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
τρομοκρατικών πράξεων, μέσω της
σύγκρισής των δεδομένων αυτών με 
διάφορες βάσεις δεδομένων 
αναζητούμενων αντικειμένων και 
προσώπων, με στόχο τη συγκέντρωση
αποδεικτικών στοιχείων και, κατά 
περίπτωση, την εξεύρεση συνεργών και 
την εξάρθρωση εγκληματικών 
κυκλωμάτων.

(6) Τα δεδομένα PNR μπορούν να
βοηθούν τις αρχές επιβολής του νόμου 
κατά την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση 
και δίωξη σοβαρών διεθνικών
εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
τρομοκρατικών πράξεων, μέσω της
σύγκρισης των δεδομένων αυτών με 
διάφορες βάσεις δεδομένων 
αναζητούμενων προσώπων και
αντικειμένων, με στόχο την εξεύρεση των 
αναγκαίων αποδεικτικών στοιχείων και, 
κατά περίπτωση, την εξεύρεση συνεργών 
και την εξάρθρωση εγκληματικών 
κυκλωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 60
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Τα δεδομένα PNR βοηθούν τις αρχές 
επιβολής του νόμου κατά την πρόληψη, 
ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη 
τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
τρομοκρατικών πράξεων, μέσω της 
σύγκρισής των δεδομένων αυτών με 
διάφορες βάσεις δεδομένων 
αναζητούμενων αντικειμένων και 
προσώπων, με στόχο τη συγκέντρωση 
αποδεικτικών στοιχείων και, κατά 
περίπτωση, την εξεύρεση συνεργών και 
την εξάρθρωση εγκληματικών 
κυκλωμάτων.

(6) Τα δεδομένα PNR μπορούν, σε 
εξαιρετικές περιστάσεις, να βοηθούν τις 
αρχές επιβολής του νόμου κατά την 
πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και 
δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών
διεθνικών εγκλημάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
τρομοκρατικών πράξεων, μέσω της 
σύγκρισής των δεδομένων αυτών με 
διάφορες βάσεις δεδομένων 
αναζητούμενων αντικειμένων και 
προσώπων, με στόχο τη συγκέντρωση 
αποδεικτικών στοιχείων και, κατά 
περίπτωση, την εξεύρεση συνεργών και 
την εξάρθρωση εγκληματικών 
κυκλωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 61
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Τα δεδομένα PNR βοηθούν τις αρχές 
επιβολής του νόμου κατά την πρόληψη, 
ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη 
τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
τρομοκρατικών πράξεων, μέσω της 
σύγκρισής των δεδομένων αυτών με 
διάφορες βάσεις δεδομένων 
αναζητούμενων αντικειμένων και 
προσώπων, με στόχο τη συγκέντρωση 
αποδεικτικών στοιχείων και, κατά 
περίπτωση, την εξεύρεση συνεργών και 
την εξάρθρωση εγκληματικών 
κυκλωμάτων.

(6) Τα δεδομένα PNR μπορούν να
βοηθούν τις αρχές επιβολής του νόμου 
κατά την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση 
και δίωξη τρομοκρατικών πράξεων.

Or. en
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Τροπολογία 62
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Τα δεδομένα PNR βοηθούν τις αρχές 
επιβολής του νόμου κατά την πρόληψη, 
ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη 
τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
τρομοκρατικών πράξεων, μέσω της 
σύγκρισής των δεδομένων αυτών με 
διάφορες βάσεις δεδομένων 
αναζητούμενων αντικειμένων και 
προσώπων, με στόχο τη συγκέντρωση 
αποδεικτικών στοιχείων και, κατά 
περίπτωση, την εξεύρεση συνεργών και 
την εξάρθρωση εγκληματικών 
κυκλωμάτων.

(6) Τα δεδομένα PNR μπορούν να
βοηθούν τις αρχές επιβολής του νόμου 
κατά την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση 
και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων 
σοβαρών εγκλημάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
τρομοκρατικών πράξεων, μέσω της 
σύγκρισής των δεδομένων αυτών με 
διάφορες βάσεις δεδομένων 
αναζητούμενων αντικειμένων και 
προσώπων, με στόχο τη συγκέντρωση 
αποδεικτικών στοιχείων και, κατά 
περίπτωση, την εξεύρεση συνεργών και 
την εξάρθρωση εγκληματικών 
κυκλωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 63
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Τα δεδομένα PNR βοηθούν τις αρχές 
επιβολής του νόμου κατά την πρόληψη, 
ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη
τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
τρομοκρατικών πράξεων, μέσω της
σύγκρισής των δεδομένων αυτών με 
διάφορες βάσεις δεδομένων 
αναζητούμενων αντικειμένων και 
προσώπων, με στόχο τη συγκέντρωση

(6) Τα δεδομένα PNR μπορούν να
βοηθούν τις αρχές επιβολής του νόμου 
κατά την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση 
και δίωξη  σοβαρών διεθνικών
εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
τρομοκρατικών πράξεων, μέσω της
σύγκρισης των δεδομένων αυτών με 
διάφορες βάσεις δεδομένων 
αναζητούμενων προσώπων και
αντικειμένων, με στόχο την εξεύρεση των 
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αποδεικτικών στοιχείων και, κατά 
περίπτωση, την εξεύρεση συνεργών και 
την εξάρθρωση εγκληματικών 
κυκλωμάτων.

αναγκαίων αποδεικτικών στοιχείων και, 
κατά περίπτωση, την εξεύρεση συνεργών 
και την εξάρθρωση εγκληματικών 
κυκλωμάτων.

Or. en

Τροπολογία 64
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Τα δεδομένα PNR παρέχουν τη 
δυνατότητα στις αρχές επιβολής του 
νόμου να ταυτοποιούν πρόσωπα, τα οποία 
ήταν προηγουμένως «άγνωστα», δηλαδή 
πρόσωπα για τα οποία προηγουμένως δεν 
υπήρχαν υποψίες εμπλοκής σε σοβαρό 
έγκλημα ή τρομοκρατική πράξη, αλλά 
των οποίων η ανάλυση δεδομένων αφήνει 
να εννοηθεί ότι εμπλέκονται ενδεχομένως
σε τέτοιου είδους εγκληματικές πράξεις 
και τα οποία πρέπει κατά συνέπεια να 
υποβληθούν σε περαιτέρω εξέταση από 
τις αρμόδιες αρχές. Με τη χρήση 
δεδομένων PNR οι αρχές επιβολής του 
νόμου μπορούν να αντιμετωπίσουν την 
απειλή των τρομοκρατικών και άλλων 
σοβαρών εγκλημάτων από διαφορετική 
οπτική γωνία, πέραν εκείνης που υπάρχει 
μέσω της επεξεργασίας άλλων 
κατηγοριών δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Εντούτοις, για να 
εξασφαλισθεί ότι η επεξεργασία 
δεδομένων που αφορούν αθώα και μη 
θεωρούμενα ύποπτα πρόσωπα παραμένει 
όσο το δυνατόν πιο περιορισμένη, τα 
ζητήματα της χρήσης δεδομένων PNR 
σχετικά με τη δημιουργία και την 
εφαρμογή κριτηρίων αξιολόγησης θα 
πρέπει να περιοριστούν περαιτέρω στα 
σοβαρά εγκλήματα τα οποία είναι επίσης 
διεθνικού χαρακτήρα, δηλαδή συνδέονται

διαγράφεται
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αναπόσπαστα με τις μετακινήσεις και 
κατά συνέπεια με το είδος των δεδομένων 
που υφίστανται επεξεργασία.

Or. en

Τροπολογία 65
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Τα δεδομένα PNR παρέχουν τη 
δυνατότητα στις αρχές επιβολής του 
νόμου να ταυτοποιούν πρόσωπα, τα οποία 
ήταν προηγουμένως «άγνωστα», δηλαδή 
πρόσωπα για τα οποία προηγουμένως δεν 
υπήρχαν υποψίες εμπλοκής σε σοβαρό 
έγκλημα ή τρομοκρατική πράξη, αλλά 
των οποίων η ανάλυση δεδομένων αφήνει 
να εννοηθεί ότι εμπλέκονται ενδεχομένως 
σε τέτοιου είδους εγκληματικές πράξεις 
και τα οποία πρέπει κατά συνέπεια να 
υποβληθούν σε περαιτέρω εξέταση από 
τις αρμόδιες αρχές. Με τη χρήση 
δεδομένων PNR οι αρχές επιβολής του 
νόμου μπορούν να αντιμετωπίσουν την 
απειλή των τρομοκρατικών και άλλων 
σοβαρών εγκλημάτων από διαφορετική 
οπτική γωνία, πέραν εκείνης που υπάρχει 
μέσω της επεξεργασίας άλλων 
κατηγοριών δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Εντούτοις, για να 
εξασφαλισθεί ότι η επεξεργασία 
δεδομένων που αφορούν αθώα και μη 
θεωρούμενα ύποπτα πρόσωπα παραμένει 
όσο το δυνατόν πιο περιορισμένη, τα 
ζητήματα της χρήσης δεδομένων PNR 
σχετικά με τη δημιουργία και την 
εφαρμογή κριτηρίων αξιολόγησης θα 
πρέπει να περιοριστούν περαιτέρω στα 
σοβαρά εγκλήματα τα οποία είναι επίσης 
διεθνικού χαρακτήρα, δηλαδή συνδέονται 
αναπόσπαστα με τις μετακινήσεις και 

διαγράφεται



PE486.017v02-00 18/112 AM\898279EL.doc

EL

κατά συνέπεια με το είδος των δεδομένων 
που υφίστανται επεξεργασία.

Or. en

Τροπολογία 66
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Τα δεδομένα PNR παρέχουν τη 
δυνατότητα στις αρχές επιβολής του 
νόμου να ταυτοποιούν πρόσωπα, τα οποία 
ήταν προηγουμένως «άγνωστα», δηλαδή 
πρόσωπα για τα οποία προηγουμένως δεν 
υπήρχαν υποψίες εμπλοκής σε σοβαρό 
έγκλημα ή τρομοκρατική πράξη, αλλά 
των οποίων η ανάλυση δεδομένων αφήνει 
να εννοηθεί ότι εμπλέκονται ενδεχομένως 
σε τέτοιου είδους εγκληματικές πράξεις 
και τα οποία πρέπει κατά συνέπεια να 
υποβληθούν σε περαιτέρω εξέταση από 
τις αρμόδιες αρχές. Με τη χρήση 
δεδομένων PNR οι αρχές επιβολής του 
νόμου μπορούν να αντιμετωπίσουν την 
απειλή των τρομοκρατικών και άλλων 
σοβαρών εγκλημάτων από διαφορετική 
οπτική γωνία, πέραν εκείνης που υπάρχει 
μέσω της επεξεργασίας άλλων 
κατηγοριών δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Εντούτοις, για να 
εξασφαλισθεί ότι η επεξεργασία 
δεδομένων που αφορούν αθώα και μη 
θεωρούμενα ύποπτα πρόσωπα παραμένει 
όσο το δυνατόν πιο περιορισμένη, τα 
ζητήματα της χρήσης δεδομένων PNR 
σχετικά με τη δημιουργία και την 
εφαρμογή κριτηρίων αξιολόγησης θα 
πρέπει να περιοριστούν περαιτέρω στα 
σοβαρά εγκλήματα τα οποία είναι επίσης 
διεθνικού χαρακτήρα, δηλαδή συνδέονται 
αναπόσπαστα με τις μετακινήσεις και 
κατά συνέπεια με το είδος των δεδομένων 

διαγράφεται
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που υφίστανται επεξεργασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συγκέντρωση χαρακτηριστικών γνωρισμάτων (profiling) ή η δημιουργία και εφαρμογή 
κριτηρίων αξιολόγησης δεν πρέπει να επιτρέπεται εφόσον δεν υπάρχει νομικός ορισμός της 
συγκέντρωσης χαρακτηριστικών γνωρισμάτων (profiling) σε επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 67
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Τα δεδομένα PNR παρέχουν τη 
δυνατότητα στις αρχές επιβολής του 
νόμου να ταυτοποιούν πρόσωπα, τα οποία 
ήταν προηγουμένως «άγνωστα», δηλαδή 
πρόσωπα για τα οποία προηγουμένως δεν 
υπήρχαν υποψίες εμπλοκής σε σοβαρό 
έγκλημα ή τρομοκρατική πράξη, αλλά 
των οποίων η ανάλυση δεδομένων αφήνει 
να εννοηθεί ότι εμπλέκονται ενδεχομένως 
σε τέτοιου είδους εγκληματικές πράξεις 
και τα οποία πρέπει κατά συνέπεια να 
υποβληθούν σε περαιτέρω εξέταση από 
τις αρμόδιες αρχές. Με τη χρήση 
δεδομένων PNR οι αρχές επιβολής του 
νόμου μπορούν να αντιμετωπίσουν την 
απειλή των τρομοκρατικών και άλλων 
σοβαρών εγκλημάτων από διαφορετική 
οπτική γωνία, πέραν εκείνης που υπάρχει 
μέσω της επεξεργασίας άλλων 
κατηγοριών δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Εντούτοις, για να 
εξασφαλισθεί ότι η επεξεργασία 
δεδομένων που αφορούν αθώα και μη 
θεωρούμενα ύποπτα πρόσωπα παραμένει 
όσο το δυνατόν πιο περιορισμένη, τα 
ζητήματα της χρήσης δεδομένων PNR 
σχετικά με τη δημιουργία και την 
εφαρμογή κριτηρίων αξιολόγησης θα 

διαγράφεται
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πρέπει να περιοριστούν περαιτέρω στα 
σοβαρά εγκλήματα τα οποία είναι επίσης 
διεθνικού χαρακτήρα, δηλαδή συνδέονται 
αναπόσπαστα με τις μετακινήσεις και 
κατά συνέπεια με το είδος των δεδομένων 
που υφίστανται επεξεργασία.

Or. en

Τροπολογία 68
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Τα δεδομένα PNR παρέχουν τη 
δυνατότητα στις αρχές επιβολής του νόμου 
να ταυτοποιούν πρόσωπα, τα οποία ήταν 
προηγουμένως «άγνωστα», δηλαδή 
πρόσωπα για τα οποία προηγουμένως δεν 
υπήρχαν υποψίες εμπλοκής σε σοβαρό 
έγκλημα ή τρομοκρατική πράξη, αλλά των 
οποίων η ανάλυση δεδομένων αφήνει να 
εννοηθεί ότι εμπλέκονται ενδεχομένως σε 
τέτοιου είδους εγκληματικές πράξεις και 
τα οποία πρέπει κατά συνέπεια να 
υποβληθούν σε περαιτέρω εξέταση από τις
αρμόδιες αρχές. Με τη χρήση δεδομένων 
PNR οι αρχές επιβολής του νόμου μπορούν 
να αντιμετωπίσουν την απειλή των 
τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων από διαφορετική οπτική 
γωνία, πέραν εκείνης που υπάρχει μέσω 
της επεξεργασίας άλλων κατηγοριών 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Εντούτοις, για να εξασφαλισθεί ότι η 
επεξεργασία δεδομένων που αφορούν 
αθώα και μη θεωρούμενα ύποπτα πρόσωπα 
παραμένει όσο το δυνατόν πιο 
περιορισμένη, τα ζητήματα της χρήσης
δεδομένων PNR σχετικά με τη δημιουργία 
και την εφαρμογή κριτηρίων αξιολόγησης
θα πρέπει να περιοριστούν περαιτέρω στα 
σοβαρά εγκλήματα τα οποία είναι επίσης 

(7) Τα δεδομένα PNR μπορούν να
παρέχουν τη δυνατότητα στις αρχές 
επιβολής του νόμου να ταυτοποιούν 
πρόσωπα, τα οποία ήταν προηγουμένως
«άγνωστα», δηλαδή πρόσωπα για τα οποία 
προηγουμένως δεν υπήρχαν υποψίες 
εμπλοκής σε σοβαρό διεθνικό έγκλημα ή 
τρομοκρατική πράξη, αλλά των οποίων η 
ανάλυση δεδομένων αφήνει να εννοηθεί 
ότι εμπλέκονται ενδεχομένως σε τέτοιου 
είδους εγκληματικές πράξεις. Η υπόνοια 
αυτή δεν συνιστά υποψία, κατά συνέπεια
τα πρόσωπα αυτά πρέπει να υποβληθούν 
σε περαιτέρω εξέταση από τις αμρόδιες
αρχές μόνο σε περίπτωση όπου 
συνδέονται με συγκεκριμένες 
εγκληματικές ή τρομοκρατικές πράξεις.
Με τη χρήση δεδομένων PNR οι αρχές 
επιβολής του νόμου μπορούν να 
αντιμετωπίσουν την απειλή των 
τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών
διεθνικών εγκλημάτων από διαφορετική 
οπτική γωνία, πέραν εκείνης που υπάρχει 
μέσω της επεξεργασίας άλλων κατηγοριών 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Εντούτοις, για να εξασφαλισθεί ότι η 
επεξεργασία δεδομένων που αφορούν 
αθώα και μη θεωρούμενα ύποπτα πρόσωπα 
παραμένει όσο το δυνατόν πιο 
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διεθνικού χαρακτήρα, δηλαδή συνδέονται 
αναπόσπαστα με τις μετακινήσεις και κατά 
συνέπεια με το είδος των δεδομένων που 
υφίστανται επεξεργασία.

περιορισμένη, η χρήση δεδομένων PNR θα 
πρέπει να περιοριστεί περαιτέρω στα 
σοβαρά εγκλήματα τα οποία είναι επίσης 
διεθνικού χαρακτήρα, δηλαδή συνδέονται 
αναπόσπαστα με τις μετακινήσεις και κατά 
συνέπεια με το είδος των δεδομένων που 
υφίστανται επεξεργασία.

Or. en

Τροπολογία 69
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Τα δεδομένα PNR παρέχουν τη 
δυνατότητα στις αρχές επιβολής του νόμου 
να ταυτοποιούν πρόσωπα, τα οποία ήταν 
προηγουμένως «άγνωστα», δηλαδή 
πρόσωπα για τα οποία προηγουμένως δεν 
υπήρχαν υποψίες εμπλοκής σε σοβαρό 
έγκλημα ή τρομοκρατική πράξη, αλλά των 
οποίων η ανάλυση δεδομένων αφήνει να 
εννοηθεί ότι εμπλέκονται ενδεχομένως σε 
τέτοιου είδους εγκληματικές πράξεις και 
τα οποία πρέπει κατά συνέπεια να 
υποβληθούν σε περαιτέρω εξέταση από τις 
αρμόδιες αρχές. Με τη χρήση δεδομένων 
PNR οι αρχές επιβολής του νόμου μπορούν 
να αντιμετωπίσουν την απειλή των 
τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών
εγκλημάτων από διαφορετική οπτική 
γωνία, πέραν εκείνης που υπάρχει μέσω 
της επεξεργασίας άλλων κατηγοριών 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Εντούτοις, για να εξασφαλισθεί ότι η 
επεξεργασία δεδομένων που αφορούν 
αθώα και μη θεωρούμενα ύποπτα πρόσωπα 
παραμένει όσο το δυνατόν πιο 
περιορισμένη, τα ζητήματα της χρήσης 
δεδομένων PNR σχετικά με τη δημιουργία 
και την εφαρμογή κριτηρίων αξιολόγησης 
θα πρέπει να περιοριστούν περαιτέρω στα 

(7) Τα δεδομένα PNR παρέχουν τη 
δυνατότητα στις αρχές επιβολής του νόμου 
να ταυτοποιούν πρόσωπα, τα οποία ήταν 
προηγουμένως «άγνωστα», δηλαδή 
πρόσωπα για τα οποία προηγουμένως δεν 
υπήρχαν υποψίες εμπλοκής σε 
τρομοκρατική πράξη, αλλά των οποίων η 
ανάλυση δεδομένων αφήνει να εννοηθεί 
ότι εμπλέκονται ενδεχομένως σε τέτοιου 
είδους εγκληματικές πράξεις και τα οποία 
πρέπει κατά συνέπεια να υποβληθούν σε 
περαιτέρω εξέταση από τις αρμόδιες αρχές.
Με τη χρήση δεδομένων PNR οι αρχές 
επιβολής του νόμου μπορούν να 
αντιμετωπίσουν την απειλή των 
τρομοκρατικών εγκλημάτων από 
διαφορετική οπτική γωνία, πέραν εκείνης 
που υπάρχει μέσω της επεξεργασίας άλλων 
κατηγοριών δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Εντούτοις, για να 
εξασφαλισθεί ότι η επεξεργασία 
δεδομένων που αφορούν αθώα και μη 
θεωρούμενα ύποπτα πρόσωπα παραμένει 
όσο το δυνατόν πιο περιορισμένη, τα 
ζητήματα της χρήσης δεδομένων PNR 
σχετικά με τη δημιουργία και την 
εφαρμογή κριτηρίων αξιολόγησης θα 
πρέπει να περιοριστούν περαιτέρω στα 
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σοβαρά εγκλήματα τα οποία είναι επίσης 
διεθνικού χαρακτήρα, δηλαδή συνδέονται 
αναπόσπαστα με τις μετακινήσεις και κατά 
συνέπεια με το είδος των δεδομένων που 
υφίστανται επεξεργασία.

σοβαρά εγκλήματα τα οποία είναι επίσης 
διεθνικού χαρακτήρα, δηλαδή συνδέονται 
αναπόσπαστα με τις μετακινήσεις και κατά 
συνέπεια με το είδος των δεδομένων που 
υφίστανται επεξεργασία, δηλαδή την 
τρομοκρατία.

Or. en

Τροπολογία 70
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να 
είναι ανάλογη προς τον ειδικό σκοπό 
ασφάλειας που επιδιώκεται από την 
παρούσα οδηγία.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 71
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα θα πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τον ειδικό σκοπό ασφάλειας που 
επιδιώκεται από την παρούσα οδηγία.

(8) Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα θα πρέπει να είναι αναγκαία 
και ανάλογη προς τον ειδικό στόχο που 
επιδιώκεται από την παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 72
Alexander Alvaro
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η χρήση των δεδομένων PNR από 
κοινού με τα δεδομένα ΑΡΙ (εκ των 
προτέρων πληροφορίες για τους επιβάτες) 
σε ορισμένες περιπτώσεις έχει 
προστιθέμενη αξία βοηθώντας τα κράτη 
μέλη κατά την επαλήθευση της 
ταυτότητας προσώπων και κατ' αυτόν 
τον τρόπο ενισχύοντας την αξία της 
κατασταλτικής τους δράσης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 73
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η χρήση των δεδομένων PNR από 
κοινού με τα δεδομένα ΑΡΙ (εκ των 
προτέρων πληροφορίες για τους επιβάτες) 
σε ορισμένες περιπτώσεις έχει 
προστιθέμενη αξία βοηθώντας τα κράτη 
μέλη κατά την επαλήθευση της 
ταυτότητας προσώπων και κατ' αυτόν 
τον τρόπο ενισχύοντας την αξία της 
κατασταλτικής τους δράσης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 74
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για την πρόληψη, ανίχνευση, 
διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και 
άλλων σοβαρών εγκλημάτων, είναι κατά 
συνέπεια ουσιαστικό να θεσπιστούν από 
όλα τα κράτη μέλη διατάξεις που να 
επιβάλουν υποχρεώσεις στους 
αερομεταφορείς που πραγματοποιούν 
διεθνείς πτήσεις με προορισμό ή 
προέλευση την επικράτεια των κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 75
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για την πρόληψη, ανίχνευση, 
διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και 
άλλων σοβαρών εγκλημάτων, είναι κατά 
συνέπεια ουσιαστικό να θεσπιστούν από 
όλα τα κράτη μέλη διατάξεις που να 
επιβάλουν υποχρεώσεις στους 
αερομεταφορείς που πραγματοποιούν 
διεθνείς πτήσεις με προορισμό ή 
προέλευση την επικράτεια των κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 76
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για την πρόληψη, ανίχνευση, 
διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και 
άλλων σοβαρών εγκλημάτων, είναι κατά 
συνέπεια ουσιαστικό να θεσπιστούν από
όλα τα κράτη μέλη διατάξεις που να 
επιβάλουν υποχρεώσεις στους 
αερομεταφορείς που πραγματοποιούν 
διεθνείς πτήσεις με προορισμό ή 
προέλευση την επικράτεια των κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(10) Για την πρόληψη, ανίχνευση, 
διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και 
άλλων σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων, 
όλα τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν
διατάξεις που να επιβάλουν υποχρεώσεις 
στους αερομεταφορείς που 
πραγματοποιούν διεθνείς πτήσεις με 
προορισμό ή προέλευση την επικράτεια 
των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 77
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για την πρόληψη, ανίχνευση, 
διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και 
άλλων σοβαρών εγκλημάτων, είναι κατά 
συνέπεια ουσιαστικό να θεσπιστούν από 
όλα τα κράτη μέλη διατάξεις που να 
επιβάλουν υποχρεώσεις στους 
αερομεταφορείς που πραγματοποιούν 
διεθνείς πτήσεις με προορισμό ή 
προέλευση την επικράτεια των κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(10) Για την πρόληψη, ανίχνευση, 
διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών 
εγκλημάτων, είναι κατά συνέπεια 
ουσιαστικό να θεσπιστούν από όλα τα 
κράτη μέλη διατάξεις που να επιβάλουν 
υποχρεώσεις στους αερομεταφορείς που 
πραγματοποιούν διεθνείς πτήσεις με 
προορισμό ή προέλευση την επικράτεια 
των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 78
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για την πρόληψη, ανίχνευση, 
διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και 
άλλων σοβαρών εγκλημάτων, είναι κατά 
συνέπεια ουσιαστικό να θεσπιστούν από 
όλα τα κράτη μέλη διατάξεις που να 
επιβάλουν υποχρεώσεις στους 
αερομεταφορείς που πραγματοποιούν 
διεθνείς πτήσεις με προορισμό ή 
προέλευση την επικράτεια των κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(10) Για την πρόληψη, ανίχνευση, 
διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και 
άλλων σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων, 
είναι κατά συνέπεια ουσιαστικό να 
θεσπιστούν από όλα τα κράτη μέλη 
διατάξεις που να επιβάλουν υποχρεώσεις 
στους αερομεταφορείς που 
πραγματοποιούν διεθνείς πτήσεις με 
προορισμό ή προέλευση την επικράτεια 
των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 79
Manfred Weber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για την πρόληψη, ανίχνευση, 
διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και 
άλλων σοβαρών εγκλημάτων, είναι κατά 
συνέπεια ουσιαστικό να θεσπιστούν από 
όλα τα κράτη μέλη διατάξεις που να 
επιβάλουν υποχρεώσεις στους 
αερομεταφορείς που πραγματοποιούν 
διεθνείς πτήσεις με προορισμό ή 
προέλευση την επικράτεια των κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(10) Για την πρόληψη, ανίχνευση, 
διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και 
άλλων σοβαρών εγκλημάτων, θα ήταν 
χρήσιμο να θεσπιστούν από όλα τα κράτη 
μέλη διατάξεις που να επιβάλουν 
υποχρεώσεις στους αερομεταφορείς που 
πραγματοποιούν διεθνείς πτήσεις με 
προορισμό ή προέλευση την επικράτεια 
των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Ωστόσο, τα κράτη μέλη είναι 
ελεύθερα να χρησιμοποιήσουν τα 
δεδομένα PNR για αυτούς τους σκοπούς. 
Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
ισχύουν μόνο για τα κράτη μέλη τα οποία 
χρησιμοποιούν δεδομένα PNR.

Or. de
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Τροπολογία 80
Véronique Mathieu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για την πρόληψη, ανίχνευση, 
διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και 
άλλων σοβαρών εγκλημάτων, είναι κατά 
συνέπεια ουσιαστικό να θεσπιστούν από 
όλα τα κράτη μέλη διατάξεις που να 
επιβάλουν υποχρεώσεις στους 
αερομεταφορείς που πραγματοποιούν 
διεθνείς πτήσεις με προορισμό ή 
προέλευση την επικράτεια των κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(10) Για την πρόληψη, ανίχνευση, 
διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και 
άλλων σοβαρών εγκλημάτων, είναι κατά 
συνέπεια ουσιαστικό να θεσπιστούν από 
όλα τα κράτη μέλη διατάξεις που να 
επιβάλουν υποχρεώσεις στους 
αερομεταφορείς που πραγματοποιούν 
πτήσεις εντός και εκτός της Ένωσης με 
προορισμό ή προέλευση την επικράτεια 
των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει ως στόχο να αντλήσει τα συμπεράσματα από τη συμπερίληψη όλων 
των πτήσεων εντός Ένωσης στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Η ορολογία "πτήσεις εντός και 
εκτός Ένωσης" είναι προτιμότερη σε σχέση με την ορολογία διεθνείς/εσωτερικές πτήσεις" που 
προέρχεται από τον κώδικα συνόρων, που δεν αντιστοιχεί σε μια οδηγία που θα εφαρμοστεί σε 
όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 81
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για την πρόληψη, ανίχνευση, 
διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και 
άλλων σοβαρών εγκλημάτων, είναι κατά 
συνέπεια ουσιαστικό να θεσπιστούν από 
όλα τα κράτη μέλη διατάξεις που να 
επιβάλουν υποχρεώσεις στους 
αερομεταφορείς που πραγματοποιούν 
διεθνείς πτήσεις με προορισμό ή 

(10) Για την πρόληψη, ανίχνευση, 
διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και 
άλλων σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων, 
είναι κατά συνέπεια ουσιαστικό να 
θεσπιστούν από όλα τα κράτη μέλη 
διατάξεις που να επιβάλουν υποχρεώσεις 
στους αερομεταφορείς που 
πραγματοποιούν συγκεκριμένες διεθνείς 
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προέλευση την επικράτεια των κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

πτήσεις με προορισμό ή προέλευση την 
επικράτεια των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 82
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι αερομεταφορείς προβαίνουν ήδη 
στη συλλογή και την επεξεργασία 
δεδομένων PNR για δική τους εμπορική 
χρήση. Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να 
επιβάλει την υποχρέωση στους 
αερομεταφορείς να συλλέγουν 
οποιαδήποτε συμπληρωματική 
πληροφορία από τους επιβάτες ή να 
διατηρούν οποιαδήποτε δεδομένα ούτε 
από τους επιβάτες να χορηγούν άλλα 
συμπληρωματικά δεδομένα πέραν 
εκείνων που έχουν ήδη χορηγήσει στους 
αερομεταφορείς.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 83
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι αερομεταφορείς προβαίνουν ήδη 
στη συλλογή και την επεξεργασία 
δεδομένων PNR για δική τους εμπορική 
χρήση. Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να 
επιβάλει την υποχρέωση στους 
αερομεταφορείς να συλλέγουν 

(11) Οι αερομεταφορείς προβαίνουν ήδη 
στη συλλογή και την επεξεργασία 
δεδομένων PNR για δική τους εμπορική 
χρήση. Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να 
επιβάλει την υποχρέωση στους 
αερομεταφορείς να συλλέγουν 



AM\898279EL.doc 29/112 PE486.017v02-00

EL

οποιαδήποτε συμπληρωματική 
πληροφορία από τους επιβάτες ή να 
διατηρούν οποιαδήποτε δεδομένα ούτε από 
τους επιβάτες να χορηγούν άλλα 
συμπληρωματικά δεδομένα πέραν εκείνων 
που έχουν ήδη χορηγήσει στους 
αερομεταφορείς.

οποιαδήποτε συμπληρωματική 
πληροφορία από τους επιβάτες ή να 
διατηρούν οποιαδήποτε δεδομένα ούτε από 
τους επιβάτες να χορηγούν άλλα 
συμπληρωματικά δεδομένα πέραν εκείνων 
που έχουν ήδη χορηγήσει στους 
αερομεταφορείς. Όταν οι αερομεταφορείς 
δεν συγκεντρώνουν δεδομένα σε τακτική 
βάση για εμπορικούς σκοπούς στο 
πλαίσιο της συνήθους δραστηριότητάς 
τους, δεν πρέπει να τους επιβάλλεται η 
ανάπτυξη διαδικασιών για την συλλογή 
των δεδομένων αυτών.

Or. en

Τροπολογία 84
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Το κόστος για την επεξεργασία και 
μεταβίβαση των δεδομένων PNR θα 
πρέπει να επιβαρύνει τα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 85
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ο ορισμός των τρομοκρατικών 
εγκλημάτων θα πρέπει να ληφθεί από τα 
άρθρα 1 έως 4 της απόφασης-πλαισίου 
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ο 
ορισμός των σοβαρών εγκλημάτων θα 

διαγράφεται
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πρέπει να ληφθεί από το άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για το 
ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις 
διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των 
κρατών μελών. Εντούτοις, τα κράτη μέλη 
μπορούν να εξαιρούν εκείνα τα ήσσονος 
σημασίας αδικήματα για τα οποία, 
λαμβάνοντας υπόψη το αντίστοιχο δικό 
τους σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, η 
επεξεργασία δεδομένων PNR σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία δεν θα ήταν 
σύμφωνη με την αρχή της 
αναλογικότητας. Ο ορισμός του σοβαρού 
διεθνικού εγκλήματος πρέπει να ληφθεί 
από το άρθρο 2 της απόφασης- πλαισίου 
2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου και τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά 
του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος.

Or. en

Τροπολογία 86
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ο ορισμός των τρομοκρατικών 
εγκλημάτων θα πρέπει να ληφθεί από τα 
άρθρα 1 έως 4 της απόφασης-πλαισίου 
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ο 
ορισμός των σοβαρών εγκλημάτων θα 
πρέπει να ληφθεί από το άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για το 
ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις 
διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των 
κρατών μελών. Εντούτοις, τα κράτη μέλη
μπορούν να εξαιρούν εκείνα τα ήσσονος 
σημασίας αδικήματα για τα οποία, 
λαμβάνοντας υπόψη το αντίστοιχο δικό 
τους σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, η 

(12) Ο ορισμός των τρομοκρατικών 
εγκλημάτων θα πρέπει να ληφθεί από τα 
άρθρα 1 έως 4 της απόφασης-πλαισίου 
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ο 
ορισμός των σοβαρών διεθνικών
εγκλημάτων θα πρέπει να ληφθεί από το 
άρθρο 2 παράγραφος 2 της απόφασης-
πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου
μόνο εφόσον τιμωρούνται με στερητική
της ελευθερίας ποινή ή στερητικό της 
ελευθερίας μέτρο ασφάλειας ανώτατης 
διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών 
δυνάμει του εθνικού δικαίου ενός 
κράτους μέλους και εάν έχουν διαπραχθεί 
σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, και 
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επεξεργασία δεδομένων PNR σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία δεν θα ήταν 
σύμφωνη με την αρχή της 
αναλογικότητας. Ο ορισμός του σοβαρού 
διεθνικού εγκλήματος πρέπει να ληφθεί 
από το άρθρο 2 της απόφασης- πλαισίου 
2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου και τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του 
διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος.

τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά 
του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα δεδομένα PNR πρέπει να υφίστανται επεξεργασία μόνο στο πλαίσιο της πρόληψης, 
ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών διεθνικών 
εγκλημάτων. Τα δεδομένα PNR δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς.

Τροπολογία 87
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ο ορισμός των τρομοκρατικών 
εγκλημάτων θα πρέπει να ληφθεί από τα 
άρθρα 1 έως 4 της απόφασης-πλαισίου 
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ο 
ορισμός των σοβαρών εγκλημάτων θα 
πρέπει να ληφθεί από το άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για το 
ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις 
διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των 
κρατών μελών. Εντούτοις, τα κράτη μέλη
μπορούν να εξαιρούν εκείνα τα ήσσονος 
σημασίας αδικήματα για τα οποία, 
λαμβάνοντας υπόψη το αντίστοιχο δικό 
τους σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, η 
επεξεργασία δεδομένων PNR σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία δεν θα ήταν σύμφωνη 
με την αρχή της αναλογικότητας. Ο 
ορισμός του σοβαρού διεθνικού 

(12) Ο ορισμός των τρομοκρατικών 
εγκλημάτων θα πρέπει να ληφθεί από τα 
άρθρα 1 έως 4 της απόφασης-πλαισίου 
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ο 
ορισμός των σοβαρών εγκλημάτων θα 
πρέπει να ληφθεί από το άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για το 
ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις 
διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των 
κρατών μελών. Εντούτοις, τα κράτη μέλη
πρέπει να εξαιρούν εκείνα τα ήσσονος 
σημασίας αδικήματα για τα οποία, 
λαμβάνοντας υπόψη το αντίστοιχο δικό 
τους σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, η 
επεξεργασία δεδομένων PNR σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία δεν θα ήταν σύμφωνη 
με την αρχή της αναλογικότητας. Ο 
ορισμός του σοβαρού διεθνικού 
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εγκλήματος πρέπει να ληφθεί από το 
άρθρο 2 της απόφασης- πλαισίου 
2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου και τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του 
διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος.

εγκλήματος πρέπει να ληφθεί από το 
άρθρο 2 της απόφασης- πλαισίου 
2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου και τη
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του 
διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος.

Or. en

Τροπολογία 88
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ο ορισμός των τρομοκρατικών 
εγκλημάτων θα πρέπει να ληφθεί από τα 
άρθρα 1 έως 4 της απόφασης-πλαισίου 
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ο 
ορισμός των σοβαρών εγκλημάτων θα 
πρέπει να ληφθεί από το άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για το 
ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις 
διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των 
κρατών μελών. Εντούτοις, τα κράτη μέλη 
μπορούν να εξαιρούν εκείνα τα ήσσονος 
σημασίας αδικήματα για τα οποία, 
λαμβάνοντας υπόψη το αντίστοιχο δικό 
τους σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, η 
επεξεργασία δεδομένων PNR σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία δεν θα ήταν σύμφωνη 
με την αρχή της αναλογικότητας. Ο
ορισμός του σοβαρού διεθνικού 
εγκλήματος πρέπει να ληφθεί από το 
άρθρο 2 της απόφασης- πλαισίου 
2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου και τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του 
διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος.

(12) Ο ορισμός των τρομοκρατικών 
εγκλημάτων θα πρέπει να ληφθεί από τα 
άρθρα 1 έως 4 της απόφασης-πλαισίου 
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ο 
ορισμός των σοβαρών εγκλημάτων θα 
πρέπει να ληφθεί από το άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για το 
ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις 
διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των 
κρατών μελών. Εντούτοις, η μονάδα 
στοιχείων επιβατών μπορεί να εξαιρεί
εκείνα τα ήσσονος σημασίας αδικήματα 
για τα οποία η επεξεργασία δεδομένων 
PNR σύμφωνα με την παρούσα οδηγία δεν 
θα ήταν σύμφωνη με την αρχή της 
αναλογικότητας. Ο ορισμός του σοβαρού 
διεθνικού εγκλήματος πρέπει να ληφθεί 
από το άρθρο 2 της απόφασης- πλαισίου 
2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου και τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του 
διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος.

Or. de
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Τροπολογία 89
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ο ορισμός των τρομοκρατικών 
εγκλημάτων θα πρέπει να ληφθεί από τα 
άρθρα 1 έως 4 της απόφασης-πλαισίου 
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ο 
ορισμός των σοβαρών εγκλημάτων θα 
πρέπει να ληφθεί από το άρθρο 2 της
απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για το 
ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις 
διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των 
κρατών μελών. Εντούτοις, τα κράτη μέλη
μπορούν να εξαιρούν εκείνα τα ήσσονος 
σημασίας αδικήματα για τα οποία, 
λαμβάνοντας υπόψη το αντίστοιχο δικό 
τους σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, η 
επεξεργασία δεδομένων PNR σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία δεν θα ήταν σύμφωνη 
με την αρχή της αναλογικότητας. Ο 
ορισμός του σοβαρού διεθνικού 
εγκλήματος πρέπει να ληφθεί από το 
άρθρο 2 της απόφασης- πλαισίου 
2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου και τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά 
του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος.

(12) Ο ορισμός των τρομοκρατικών 
εγκλημάτων θα πρέπει να ληφθεί από το 
άρθρο 1 της απόφασης-πλαισίου 
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ο 
ορισμός των σοβαρών διεθνικών
εγκλημάτων θα πρέπει να ληφθεί από το 
άρθρο 2 της απόφασης- πλαισίου 
2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου και τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά 
του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος. 
Τα κράτη μέλη πρέπει να εξαιρούν εκείνα 
τα αδικήματα για τα οποία, λαμβάνοντας 
υπόψη το αντίστοιχο δικό τους σύστημα 
ποινικής δικαιοσύνης, η επεξεργασία 
δεδομένων PNR σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία δεν θα ήταν σύμφωνη με την αρχή 
της αναλογικότητας.

Or. en

Τροπολογία 90
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ο ορισμός των τρομοκρατικών 
εγκλημάτων θα πρέπει να ληφθεί από τα 

(12) Ο ορισμός των τρομοκρατικών 
εγκλημάτων θα πρέπει να ληφθεί από τα 
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άρθρα 1 έως 4 της απόφασης-πλαισίου 
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ο 
ορισμός των σοβαρών εγκλημάτων θα 
πρέπει να ληφθεί από το άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για το 
ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις 
διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των 
κρατών μελών. Εντούτοις, τα κράτη μέλη 
μπορούν να εξαιρούν εκείνα τα ήσσονος 
σημασίας αδικήματα για τα οποία, 
λαμβάνοντας υπόψη το αντίστοιχο δικό 
τους σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, η 
επεξεργασία δεδομένων PNR σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία δεν θα ήταν 
σύμφωνη με την αρχή της 
αναλογικότητας. Ο ορισμός του σοβαρού 
διεθνικού εγκλήματος πρέπει να ληφθεί 
από το άρθρο 2 της απόφασης- πλαισίου 
2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου και τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά 
του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος.

άρθρα 1 έως 4 της απόφασης-πλαισίου 
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Or. en

Τροπολογία 91
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ο ορισμός των τρομοκρατικών 
εγκλημάτων θα πρέπει να ληφθεί από τα 
άρθρα 1 έως 4 της απόφασης-πλαισίου 
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ο 
ορισμός των σοβαρών εγκλημάτων θα 
πρέπει να ληφθεί από το άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για το 
ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις 
διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των 
κρατών μελών. Εντούτοις, τα κράτη μέλη 

(12) Ο ορισμός των τρομοκρατικών 
εγκλημάτων θα πρέπει να ληφθεί από τα 
άρθρα 1 έως 4 της απόφασης-πλαισίου 
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ο 
ορισμός των σοβαρών διεθνικών
εγκλημάτων θα πρέπει να ληφθεί από το 
άρθρο 2 της απόφασης-πλαισίου 
2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης 
Ιουνίου 2002 για το ευρωπαϊκό ένταλμα 
σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης 
μεταξύ των κρατών μελών και τη 
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μπορούν να εξαιρούν εκείνα τα ήσσονος 
σημασίας αδικήματα για τα οποία, 
λαμβάνοντας υπόψη το αντίστοιχο δικό 
τους σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, η 
επεξεργασία δεδομένων PNR σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία δεν θα ήταν σύμφωνη 
με την αρχή της αναλογικότητας. Ο 
ορισμός του σοβαρού διεθνικού 
εγκλήματος πρέπει να ληφθεί από το 
άρθρο 2 της απόφασης- πλαισίου 
2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου και τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά 
του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος.

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά 
του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος.
Εντούτοις, τα κράτη μέλη μπορούν να 
εξαιρούν εκείνα τα ήσσονος σημασίας 
αδικήματα για τα οποία, λαμβάνοντας 
υπόψη το αντίστοιχο δικό τους σύστημα 
ποινικής δικαιοσύνης, η επεξεργασία 
δεδομένων PNR σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία δεν θα ήταν σύμφωνη με την αρχή 
της αναλογικότητας.

Or. en

Τροπολογία 92
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ο ορισμός των τρομοκρατικών 
εγκλημάτων θα πρέπει να ληφθεί από τα 
άρθρα 1 έως 4 της απόφασης-πλαισίου 
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ο 
ορισμός των σοβαρών εγκλημάτων θα 
πρέπει να ληφθεί από το άρθρο 2 της
απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για το 
ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις 
διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των 
κρατών μελών. Εντούτοις, τα κράτη μέλη
μπορούν να εξαιρούν εκείνα τα ήσσονος 
σημασίας αδικήματα για τα οποία, 
λαμβάνοντας υπόψη το αντίστοιχο δικό 
τους σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, η 
επεξεργασία δεδομένων PNR σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία δεν θα ήταν σύμφωνη 
με την αρχή της αναλογικότητας. Ο 
ορισμός του σοβαρού διεθνικού 
εγκλήματος πρέπει να ληφθεί από το 
άρθρο 2 της απόφασης- πλαισίου 

(12) Ο ορισμός των τρομοκρατικών 
εγκλημάτων θα πρέπει να ληφθεί από το 
άρθρο 1 της απόφασης-πλαισίου 
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ο 
ορισμός των σοβαρών διεθνικών
εγκλημάτων θα πρέπει να ληφθεί από το 
άρθρο 2 της απόφασης- πλαισίου
2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης 
Ιουνίου 2002 για το ευρωπαϊκό ένταλμα 
σύλληψης και τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών κατά του διεθνικού 
οργανωμένου εγκλήματος. Εντούτοις, τα 
κράτη μέλη πρέπει να εξαιρούν εκείνα τα 
ήσσονος σημασίας αδικήματα για τα 
οποία, λαμβάνοντας υπόψη το αντίστοιχο 
δικό τους σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, η 
επεξεργασία δεδομένων PNR σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία δεν θα ήταν σύμφωνη 
με την αρχή της αναλογικότητας.
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2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου και τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά 
του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος.

Or. en

Τροπολογία 93
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τα δεδομένα PNR θα πρέπει να 
διαβιβάζονται αποκλειστικά σε μία ενιαία 
καθορισμένη μονάδα (μονάδα στοιχείων 
επιβατών) στο σχετικό κράτος μέλος, 
κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η 
σαφήνεια και να μειώνονται οι δαπάνες 
των αερομεταφορέων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 94
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τα δεδομένα PNR θα πρέπει να 
διαβιβάζονται αποκλειστικά σε μία ενιαία 
καθορισμένη μονάδα (μονάδα στοιχείων 
επιβατών) στο σχετικό κράτος μέλος, 
κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η 
σαφήνεια και να μειώνονται οι δαπάνες 
των αερομεταφορέων.

(13) Τα δεδομένα PNR θα πρέπει να 
διαβιβάζονται αποκλειστικά σε μία ενιαία 
καθορισμένη μονάδα (μονάδα στοιχείων 
επιβατών) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά 
τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η σαφήνεια 
και να μειώνονται οι δαπάνες των 
αερομεταφορέων.

Or. de
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Justification

Πρέπει να απορριφθεί η δημιουργία ενός αποκεντρωμένου συστήματος. Τα έξοδα για τη 
δημιουργία μέχρι 27 εθνικών μονάδων στοιχείων επιβατών καθώς και οι τρέχουσες δαπάνες 
για το προσωπικό και την υποδομή αυτών είναι δυσανάλογα υψηλά σε σύγκριση με ένα 
κεντρικό σύστημα. Η ευθύνη για τη δημιουργία ενός αποκεντρωμένου συστήματος θα 
εναπόκειτο στα μεμονωμένα κράτη μέλη και αυτό θα συνιστούσε επιβάρυνση από οργανωτική 
και οικονομική άποψη σε μία περίοδο όπου πολλά κράτη μέλη αντιμετωπίζουν οικονομικά 
προβλήματα. 

Τροπολογία 95
Tanja Fajon

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τα δεδομένα PNR θα πρέπει να 
διαβιβάζονται αποκλειστικά σε μία ενιαία 
καθορισμένη μονάδα (μονάδα στοιχείων 
επιβατών) στο σχετικό κράτος μέλος, κατά 
τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η σαφήνεια 
και να μειώνονται οι δαπάνες των 
αερομεταφορέων.

(13) Τα δεδομένα PNR θα πρέπει να 
διαβιβάζονται αποκλειστικά σε μία ενιαία 
καθορισμένη μονάδα (μονάδα στοιχείων 
επιβατών) στο σχετικό κράτος μέλος, κατά 
τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η σαφήνεια 
και να μειώνονται οι δαπάνες των 
αερομεταφορέων. Ο γενικός 
προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης θα πρέπει, όπου είναι αναγκαίο, 
να παρέχει οικονομική ενίσχυση στα 
κράτη μέλη ή τις αεροπορικές εταιρείες 
που εκτελούν επιβατικές πτήσεις, 
προκειμένου να καλυφθεί το κόστος της 
δημιουργίας, λειτουργίας και συντήρησης 
δικών τους συστημάτων PNR, και της 
διαβίβασης δεδομένων PNR.

Or. en

Τροπολογία 96
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Τα κράτη μέλη πρέπει να
διασφαλίσουν ότι κάθε μεταφορά
δεδομένων PNR ή των αποτελεσμάτων
της επεξεργασίας δεδομένων PNR, 
καθώς και η αποθήκευση των δεδομένων
αυτών από τη μονάδα στοιχείων
επιβατών, πραγματοποιείται λαμβάνοντας 
υπόψη τα υψηλότερα πρότυπα 
ασφαλείας.

Or. ro

Τροπολογία 97
Hubert Pirker, Frank Engel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να 
μεριμνήσει ώστε όλοι οι οργανισμοί και οι 
υπηρεσίες στην ΕΕ, όπως για παράδειγμα 
οι υπηρεσίες των οποίων ο όγκος 
εργασίας αυξάνεται λόγω των διατάξεων 
της παρούσας οδηγίας ή των 
εκτελεστικών διατάξεων που απορρέουν 
από αυτήν, να διαθέτουν επαρκείς 
πρόσθετους οικονομικούς και 
ανθρώπινους πόρους.

Or. de

Τροπολογία 98
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Το περιεχόμενο οιωνδήποτε 
καταλόγων με δεδομένα PNR που ζητούν 
να αποκτήσουν οι μονάδες στοιχείων 
επιβατών πρέπει να αντικατοπτρίζει τις 
θεμιτές αξιώσεις των δημοσίων αρχών 
για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση 
και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων 
σοβαρών εγκλημάτων, με στόχο την 
ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας της 
Ένωσης και τη διαφύλαξη των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών, 
ιδίως των δικαιωμάτων προστασίας της 
ιδιωτικής ζωής και προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι εν 
λόγω κατάλογοι δεν θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα τα οποία αποκαλύπτουν 
ενδεχομένως τη φυλετική ή εθνοτική 
καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις 
θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, 
τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική 
οργάνωση ή δεδομένα που αφορούν την 
κατάσταση της υγείας και τον γενετήσιο 
προσανατολισμό του συγκεκριμένου 
προσώπου. Τα δεδομένα PNR θα πρέπει 
να περιλαμβάνουν λεπτομερή στοιχεία για 
την κράτηση του επιβάτη και το 
δρομολόγιό του, τα οποία επιτρέπουν στις 
αρμόδιες αρχές να εντοπίζουν επιβάτες 
πτήσεων οι οποίοι αντιπροσωπεύουν 
απειλή για την εσωτερική ασφάλεια.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 99
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Το περιεχόμενο οιωνδήποτε (14) Το περιεχόμενο οιωνδήποτε 
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καταλόγων με δεδομένα PNR που ζητούν 
να αποκτήσουν οι μονάδες στοιχείων 
επιβατών πρέπει να αντικατοπτρίζει τις 
θεμιτές αξιώσεις των δημοσίων αρχών για 
την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και 
δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων, με στόχο την ενίσχυση της 
εσωτερικής ασφάλειας της Ένωσης και τη 
διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
των πολιτών, ιδίως των δικαιωμάτων 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής και 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Οι εν λόγω κατάλογοι δεν θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
αποκαλύπτουν ενδεχομένως τη φυλετική 
ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά 
φρονήματα, τις θρησκευτικές ή 
φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή 
σε συνδικαλιστική οργάνωση ή δεδομένα 
που αφορούν την κατάσταση της υγείας 
και τον γενετήσιο προσανατολισμό του 
συγκεκριμένου προσώπου. Τα δεδομένα 
PNR θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
λεπτομερή στοιχεία για την κράτηση του 
επιβάτη και το δρομολόγιό του, τα οποία 
επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να 
εντοπίζουν επιβάτες πτήσεων οι οποίοι 
αντιπροσωπεύουν απειλή για την 
εσωτερική ασφάλεια.

καταλόγων με δεδομένα PNR που ζητούν 
να αποκτήσουν οι μονάδες στοιχείων 
επιβατών πρέπει να αντικατοπτρίζει τις 
θεμιτές αξιώσεις των δημοσίων αρχών για 
την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και 
δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών
διεθνικών εγκλημάτων, με στόχο την 
ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας της 
Ένωσης και τη διαφύλαξη των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων των πολιτών, ιδίως των 
δικαιωμάτων προστασίας της ιδιωτικής 
ζωής και προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την 
οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της [...] για την 
προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από τις αρμόδιες 
αρχές, με σκοπό την πρόληψη, 
διερεύνηση, διαπίστωση και δίωξη 
αξιόποινων πράξεων ή την εκτέλεση 
ποινικών κυρώσεων, και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και 
για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με 
το υψηλό επίπεδο προστασίας που 
προσφέρει ο Χάρτης Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
η Σύμβαση αριθ. 108 του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για την προστασία των 
προσώπων έναντι της αυτόματης 
επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, 
και η ευρωπαϊκή σύμβαση για την 
προστασία των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και των θεμελιωδών 
ελευθεριών. Οι εν λόγω κατάλογοι δεν θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν ευαίσθητα
δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 100
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Το περιεχόμενο οιωνδήποτε 
καταλόγων με δεδομένα PNR που ζητούν 
να αποκτήσουν οι μονάδες στοιχείων 
επιβατών πρέπει να αντικατοπτρίζει τις 
θεμιτές αξιώσεις των δημοσίων αρχών για 
την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και 
δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων, με στόχο την ενίσχυση της 
εσωτερικής ασφάλειας της Ένωσης και τη 
διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
των πολιτών, ιδίως των δικαιωμάτων 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής και 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Οι εν λόγω κατάλογοι δεν θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
αποκαλύπτουν ενδεχομένως τη φυλετική ή 
εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά 
φρονήματα, τις θρησκευτικές ή 
φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε 
συνδικαλιστική οργάνωση ή δεδομένα που 
αφορούν την κατάσταση της υγείας και τον 
γενετήσιο προσανατολισμό του 
συγκεκριμένου προσώπου. Τα δεδομένα 
PNR θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
λεπτομερή στοιχεία για την κράτηση του 
επιβάτη και το δρομολόγιό του, τα οποία 
επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να 
εντοπίζουν επιβάτες πτήσεων οι οποίοι 
αντιπροσωπεύουν απειλή για την 
εσωτερική ασφάλεια.

(14) Το περιεχόμενο οιωνδήποτε 
καταλόγων με δεδομένα PNR που ζητούν 
να αποκτήσουν οι μονάδες στοιχείων 
επιβατών πρέπει να αντικατοπτρίζει τις 
θεμιτές αξιώσεις των δημοσίων αρχών για 
την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και 
δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών
διεθνικών εγκλημάτων, με στόχο την 
ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας της 
Ένωσης και τη διαφύλαξη των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων των πολιτών, ιδίως των 
δικαιωμάτων προστασίας της ιδιωτικής 
ζωής και προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Οι εν λόγω 
κατάλογοι δεν θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, και ιδίως δεδομένα τα οποία 
αποκαλύπτουν ενδεχομένως το φύλο, την 
εθνοτική ή κοινωνική καταγωγή, τα 
γενετικά χαρακτηριστικά, τη γλώσσα, τα 
πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή 
φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε 
συνδικαλιστική οργάνωση ή δεδομένα που 
αφορούν την κατάσταση της υγείας και τον 
γενετήσιο προσανατολισμό του 
συγκεκριμένου προσώπου.

Or. en

Τροπολογία 101
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Το περιεχόμενο οιωνδήποτε (14) Το περιεχόμενο οιωνδήποτε
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καταλόγων με δεδομένα PNR που ζητούν 
να αποκτήσουν οι μονάδες στοιχείων 
επιβατών πρέπει να αντικατοπτρίζει τις 
θεμιτές αξιώσεις των δημοσίων αρχών για 
την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και 
δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων, με στόχο την ενίσχυση της 
εσωτερικής ασφάλειας της Ένωσης και τη 
διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
των πολιτών, ιδίως των δικαιωμάτων 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής και 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Οι εν λόγω κατάλογοι δεν θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
αποκαλύπτουν ενδεχομένως τη φυλετική ή 
εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά 
φρονήματα, τις θρησκευτικές ή 
φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε 
συνδικαλιστική οργάνωση ή δεδομένα που 
αφορούν την κατάσταση της υγείας και τον 
γενετήσιο προσανατολισμό του 
συγκεκριμένου προσώπου. Τα δεδομένα 
PNR θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
λεπτομερή στοιχεία για την κράτηση του 
επιβάτη και το δρομολόγιό του, τα οποία 
επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να 
εντοπίζουν επιβάτες πτήσεων οι οποίοι 
αντιπροσωπεύουν απειλή για την 
εσωτερική ασφάλεια.

δεδομένων PNR που ζητούν να 
αποκτήσουν οι μονάδες στοιχείων 
επιβατών πρέπει να αντικατοπτρίζει τις 
θεμιτές αξιώσεις των δημοσίων αρχών για 
την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και 
δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων, με στόχο την ενίσχυση της 
εσωτερικής ασφάλειας της Ένωσης και τη 
διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
των πολιτών, ιδίως των δικαιωμάτων 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής και 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Τα εν λόγω δεδομένα δεν θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
αποκαλύπτουν ενδεχομένως τη φυλετική ή 
εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά 
φρονήματα, τις θρησκευτικές ή 
φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε 
συνδικαλιστική οργάνωση ή δεδομένα που 
αφορούν την κατάσταση της υγείας και τον 
γενετήσιο προσανατολισμό του 
συγκεκριμένου προσώπου. Τα δεδομένα 
PNR θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
λεπτομερή στοιχεία για την κράτηση του 
επιβάτη και το δρομολόγιό του, τα οποία 
επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να 
εντοπίζουν επιβάτες πτήσεων οι οποίοι 
αντιπροσωπεύουν απειλή για την 
εσωτερική ασφάλεια.

Or. de

Τροπολογία 102
Kinga Göncz

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Το περιεχόμενο οιωνδήποτε 
καταλόγων με δεδομένα PNR που ζητούν 
να αποκτήσουν οι μονάδες στοιχείων 
επιβατών πρέπει να αντικατοπτρίζει τις 
θεμιτές αξιώσεις των δημοσίων αρχών για 

(14) Το περιεχόμενο οιωνδήποτε 
καταλόγων με δεδομένα PNR που ζητούν 
να αποκτήσουν οι μονάδες στοιχείων 
επιβατών πρέπει να αντικατοπτρίζει τις 
θεμιτές αξιώσεις των δημοσίων αρχών για 
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την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και 
δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων, με στόχο την ενίσχυση της 
εσωτερικής ασφάλειας της Ένωσης και τη 
διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
των πολιτών, ιδίως των δικαιωμάτων 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής και 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Οι εν λόγω κατάλογοι δεν θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
αποκαλύπτουν ενδεχομένως τη φυλετική ή 
εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά 
φρονήματα, τις θρησκευτικές ή 
φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε 
συνδικαλιστική οργάνωση ή δεδομένα που 
αφορούν την κατάσταση της υγείας και τον
γενετήσιο προσανατολισμό του 
συγκεκριμένου προσώπου. Τα δεδομένα 
PNR θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
λεπτομερή στοιχεία για την κράτηση του 
επιβάτη και το δρομολόγιό του, τα οποία 
επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να 
εντοπίζουν επιβάτες πτήσεων οι οποίοι 
αντιπροσωπεύουν απειλή για την 
εσωτερική ασφάλεια.

την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και 
δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων, με στόχο την ενίσχυση της 
εσωτερικής ασφάλειας της Ένωσης και τη 
διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
των πολιτών, ιδίως των δικαιωμάτων 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής και 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Οι εν λόγω κατάλογοι δεν θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν ευαίσθητα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
αποκαλύπτουν ενδεχομένως τη φυλετική ή 
εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά 
φρονήματα, τις θρησκευτικές ή 
φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε 
συνδικαλιστική οργάνωση ή δεδομένα που 
αφορούν την κατάσταση της υγείας, 
αναπηρία και τον γενετήσιο 
προσανατολισμό του συγκεκριμένου 
προσώπου. Τα δεδομένα PNR θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν λεπτομερή στοιχεία για την 
κράτηση του επιβάτη και το δρομολόγιό
του, τα οποία επιτρέπουν στις αρμόδιες 
αρχές να εντοπίζουν επιβάτες πτήσεων οι 
οποίοι αντιπροσωπεύουν απειλή για την 
εσωτερική ασφάλεια.

Or. en

Τροπολογία 103
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Το περιεχόμενο οιωνδήποτε 
καταλόγων με δεδομένα PNR που ζητούν
να αποκτήσουν οι μονάδες στοιχείων 
επιβατών πρέπει να αντικατοπτρίζει τις 
θεμιτές αξιώσεις των δημοσίων αρχών για 
την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και 
δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων, με στόχο την ενίσχυση της 
εσωτερικής ασφάλειας της Ένωσης και τη 

(14) Το περιεχόμενο των δεδομένων PNR 
που πρέπει να αποκτήσουν οι μονάδες 
στοιχείων επιβατών που αναφέρονται στο 
παράρτημα της παρούσας οδηγίας πρέπει 
να αντικατοπτρίζει τις θεμιτές αξιώσεις 
των δημοσίων αρχών για την πρόληψη, 
ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη 
τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών
διεθνικών εγκλημάτων, με στόχο την 
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διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
των πολιτών, ιδίως των δικαιωμάτων 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής και 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Οι εν λόγω κατάλογοι δεν θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
αποκαλύπτουν ενδεχομένως τη φυλετική ή 
εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά 
φρονήματα, τις θρησκευτικές ή 
φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε 
συνδικαλιστική οργάνωση ή δεδομένα που 
αφορούν την κατάσταση της υγείας και τον 
γενετήσιο προσανατολισμό του 
συγκεκριμένου προσώπου. Τα δεδομένα 
PNR θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
λεπτομερή στοιχεία για την κράτηση του 
επιβάτη και το δρομολόγιό του, τα οποία 
επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να 
εντοπίζουν επιβάτες πτήσεων οι οποίοι 
αντιπροσωπεύουν απειλή για την 
εσωτερική ασφάλεια.

ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας της 
Ένωσης και τη διαφύλαξη των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων των προσώπων, ιδίως των 
δικαιωμάτων προστασίας της ιδιωτικής 
ζωής και προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Τα εν λόγω
δεδομένα δεν περιλαμβάνουν δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
αποκαλύπτουν ενδεχομένως τη φυλετική ή 
εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά 
φρονήματα, τις θρησκευτικές ή 
φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε 
συνδικαλιστική οργάνωση ή δεδομένα που 
αφορούν την κατάσταση της υγείας και τον 
γενετήσιο προσανατολισμό του 
συγκεκριμένου προσώπου. Τα δεδομένα 
PNR θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
λεπτομερή στοιχεία για την κράτηση του 
επιβάτη και το δρομολόγιό του, τα οποία 
επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να 
εντοπίζουν επιβάτες πτήσεων οι οποίοι 
αντιπροσωπεύουν απειλή για την 
εσωτερική ασφάλεια.

Or. en

Τροπολογία 104
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Το περιεχόμενο οιωνδήποτε 
καταλόγων με δεδομένα PNR που ζητούν 
να αποκτήσουν οι μονάδες στοιχείων 
επιβατών πρέπει να αντικατοπτρίζει τις 
θεμιτές αξιώσεις των δημοσίων αρχών για 
την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και 
δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών
εγκλημάτων, με στόχο την ενίσχυση της 
εσωτερικής ασφάλειας της Ένωσης και τη 
διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
των πολιτών, ιδίως των δικαιωμάτων 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής και 

(14) Το περιεχόμενο οιωνδήποτε 
καταλόγων με δεδομένα PNR που ζητούν 
να αποκτήσουν οι μονάδες στοιχείων 
επιβατών πρέπει να αντικατοπτρίζει τις 
θεμιτές αξιώσεις των δημοσίων αρχών για 
την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και 
δίωξη τρομοκρατικών εγκλημάτων, με 
στόχο την ενίσχυση της εσωτερικής 
ασφάλειας της Ένωσης και τη διαφύλαξη 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων των 
πολιτών, ιδίως των δικαιωμάτων 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής και 
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προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Οι εν λόγω κατάλογοι δεν θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
αποκαλύπτουν ενδεχομένως τη φυλετική ή 
εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά 
φρονήματα, τις θρησκευτικές ή 
φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε 
συνδικαλιστική οργάνωση ή δεδομένα που 
αφορούν την κατάσταση της υγείας και τον 
γενετήσιο προσανατολισμό του 
συγκεκριμένου προσώπου. Τα δεδομένα 
PNR θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
λεπτομερή στοιχεία για την κράτηση του 
επιβάτη και το δρομολόγιό του, τα οποία 
επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να 
εντοπίζουν επιβάτες πτήσεων οι οποίοι 
αντιπροσωπεύουν απειλή για την 
εσωτερική ασφάλεια.

προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Οι εν λόγω κατάλογοι δεν θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
αποκαλύπτουν ενδεχομένως τη φυλετική ή 
εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά 
φρονήματα, τις θρησκευτικές ή 
φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε 
συνδικαλιστική οργάνωση ή δεδομένα που 
αφορούν την κατάσταση της υγείας και τον 
γενετήσιο προσανατολισμό του 
συγκεκριμένου προσώπου. Τα δεδομένα 
PNR θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
λεπτομερή στοιχεία για την κράτηση του 
επιβάτη και το δρομολόγιό του, τα οποία 
επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να 
εντοπίζουν επιβάτες πτήσεων οι οποίοι 
αντιπροσωπεύουν απειλή για την 
εσωτερική ασφάλεια.

Or. en

Τροπολογία 105
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Το περιεχόμενο οιωνδήποτε 
καταλόγων με δεδομένα PNR που ζητούν
να αποκτήσουν οι μονάδες στοιχείων 
επιβατών πρέπει να αντικατοπτρίζει τις 
θεμιτές αξιώσεις των δημοσίων αρχών για 
την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και 
δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών
εγκλημάτων, με στόχο την ενίσχυση της 
εσωτερικής ασφάλειας της Ένωσης και τη 
διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
των πολιτών, ιδίως των δικαιωμάτων 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής και 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Οι εν λόγω κατάλογοι δεν θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 

(14) Το περιεχόμενο των δεδομένων PNR 
που πρέπει να αποκτήσουν οι μονάδες 
στοιχείων επιβατών που αναφέρονται στο 
παράρτημα της παρούσας οδηγίας πρέπει 
να αντικατοπτρίζει τις θεμιτές αξιώσεις 
των δημοσίων αρχών για την πρόληψη, 
ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη 
τρομοκρατικών και άλλων διεθνικών
εγκλημάτων, με στόχο την ενίσχυση της 
εσωτερικής ασφάλειας της Ένωσης και τη 
διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
των προσώπων, ιδίως των δικαιωμάτων 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής και 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Τα εν λόγω δεδομένα δεν θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν δεδομένα 
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αποκαλύπτουν ενδεχομένως τη φυλετική ή 
εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά 
φρονήματα, τις θρησκευτικές ή 
φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε 
συνδικαλιστική οργάνωση ή δεδομένα που 
αφορούν την κατάσταση της υγείας και τον 
γενετήσιο προσανατολισμό του 
συγκεκριμένου προσώπου. Τα δεδομένα 
PNR θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
λεπτομερή στοιχεία για την κράτηση του 
επιβάτη και το δρομολόγιό του, τα οποία 
επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να 
εντοπίζουν επιβάτες πτήσεων οι οποίοι 
αντιπροσωπεύουν απειλή για την 
εσωτερική ασφάλεια.

προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
αποκαλύπτουν ενδεχομένως τη φυλετική ή 
εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά 
φρονήματα, τις θρησκευτικές ή 
φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε 
συνδικαλιστική οργάνωση ή δεδομένα που 
αφορούν την κατάσταση της υγείας και τον 
γενετήσιο προσανατολισμό του 
συγκεκριμένου προσώπου. Τα δεδομένα 
PNR θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
λεπτομερή στοιχεία για την κράτηση του 
επιβάτη και το δρομολόγιό του, τα οποία 
επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να 
εντοπίζουν επιβάτες πτήσεων οι οποίοι 
αντιπροσωπεύουν απειλή για την 
εσωτερική ασφάλεια.

Or. en

Τροπολογία 106
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Υπάρχουν δύο πιθανές μέθοδοι 
διαβίβασης δεδομένων: η μέθοδος της 
«άντλησης» (pull method), βάσει της 
οποίας οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους που ζητεί τα δεδομένα μπορούν να 
έχουν πρόσβαση στο σύστημα κράτησης 
των αερομεταφορέων και να αντλήσουν 
(«pull») αντίγραφο των δεδομένων που 
χρειάζονται και η μέθοδος της 
«προώθησης» (push method), βάσει της 
οποίας οι αερομεταφορείς προωθούν 
(«push») τα δεδομένα PNR στην αρχή 
που τα έχει ζητήσει, γεγονός που 
επιτρέπει στους αερομεταφορείς να έχουν 
τον έλεγχο όλων των ειδών δεδομένων 
που διαβιβάζονται. Η μέθοδος της 
«προώθησης» (push) θεωρείται ότι 
προσφέρει μεγαλύτερο βαθμό προστασίας 
των δεδομένων και θα πρέπει να είναι 

διαγράφεται
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υποχρεωτική για όλους τους 
αερομεταφορείς.

Or. en

Τροπολογία 107
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Υπάρχουν δύο πιθανές μέθοδοι 
διαβίβασης δεδομένων: η μέθοδος της
«άντλησης» (pull method), βάσει της 
οποίας οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους που ζητεί τα δεδομένα μπορούν να 
έχουν πρόσβαση στο σύστημα κράτησης 
των αερομεταφορέων και να αντλήσουν
(«pull») αντίγραφο των δεδομένων που
χρειάζονται και η μέθοδος της
«προώθησης» (push method), βάσει της 
οποίας οι αερομεταφορείς προωθούν
(«push») τα δεδομένα PNR στην αρχή που 
τα έχει ζητήσει, γεγονός που επιτρέπει 
στους αερομεταφορείς να έχουν τον έλεγχο 
όλων των ειδών δεδομένων που 
διαβιβάζονται. Η μέθοδος της
«προώθησης» (push) θεωρείται ότι
προσφέρει μεγαλύτερο βαθμό προστασίας 
των δεδομένων και θα πρέπει να είναι 
υποχρεωτική για όλους τους 
αερομεταφορείς.

(15) Υπάρχουν δύο πιθανές μέθοδοι 
διαβίβασης δεδομένων: η μέθοδος της
«άντλησης» (pull method), βάσει της 
οποίας οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους που ζητεί τα δεδομένα μπορούν να 
έχουν πρόσβαση στο σύστημα κράτησης 
των αερομεταφορέων και να αντλήσουν
(«pull») αντίγραφο των δεδομένων που 
χρειάζονται και η μέθοδος της
«προώθησης» (push method), βάσει της 
οποίας οι αερομεταφορείς προωθούν
(«push») τα δεδομένα PNR στην αρχή που 
τα έχει ζητήσει, γεγονός που επιτρέπει 
στους αερομεταφορείς να έχουν τον έλεγχο 
όλων των ειδών δεδομένων που 
διαβιβάζονται. Η μέθοδος της
«προώθησης» (push) προσφέρει 
μεγαλύτερο βαθμό προστασίας των 
δεδομένων και θα πρέπει να είναι 
υποχρεωτική για όλους τους 
αερομεταφορείς.

Or. en

Τροπολογία 108
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Υπάρχουν δύο πιθανές μέθοδοι 
διαβίβασης δεδομένων: η μέθοδος της
«άντλησης» (pull method), βάσει της 
οποίας οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους που ζητεί τα δεδομένα μπορούν να 
έχουν πρόσβαση στο σύστημα κράτησης 
των αερομεταφορέων και να αντλήσουν
(«pull») αντίγραφο των δεδομένων που 
χρειάζονται και η μέθοδος της
«προώθησης» (push method), βάσει της 
οποίας οι αερομεταφορείς προωθούν
(«push») τα δεδομένα PNR στην αρχή που 
τα έχει ζητήσει, γεγονός που επιτρέπει 
στους αερομεταφορείς να έχουν τον έλεγχο 
όλων των ειδών δεδομένων που 
διαβιβάζονται. Η μέθοδος της
«προώθησης» (push) θεωρείται ότι 
προσφέρει μεγαλύτερο βαθμό προστασίας 
των δεδομένων και θα πρέπει να είναι 
υποχρεωτική για όλους τους 
αερομεταφορείς.

(15) Υπάρχουν δύο πιθανές μέθοδοι 
διαβίβασης δεδομένων: η μέθοδος της
«άντλησης» (pull method), βάσει της 
οποίας οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους που ζητεί τα δεδομένα μπορούν να 
έχουν πρόσβαση στο σύστημα κράτησης 
των αερομεταφορέων και να αντλήσουν
(«pull») αντίγραφο των δεδομένων που 
χρειάζονται και η μέθοδος της
«προώθησης» (push method), βάσει της 
οποίας οι αερομεταφορείς προωθούν
(«push») τα δεδομένα PNR στην αρχή που 
τα έχει ζητήσει, γεγονός που επιτρέπει 
στους αερομεταφορείς να έχουν τον έλεγχο 
όλων των ειδών δεδομένων που 
διαβιβάζονται. Η μέθοδος της
«προώθησης» (push) θεωρείται ότι 
προσφέρει μεγαλύτερο βαθμό προστασίας 
των δεδομένων και θα πρέπει να είναι 
υποχρεωτική για όλους τους 
αερομεταφορείς. Η μέθοδος της 
«άντλησης» (pull) θα πρέπει να 
απαγορευθεί βάσει της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 109
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Υπάρχουν δύο πιθανές μέθοδοι 
διαβίβασης δεδομένων: η μέθοδος της
«άντλησης» (pull method), βάσει της 
οποίας οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους που ζητεί τα δεδομένα μπορούν να 
έχουν πρόσβαση στο σύστημα κράτησης 
των αερομεταφορέων και να αντλήσουν
(«pull») αντίγραφο των δεδομένων που 

(15) Υπάρχουν δύο πιθανές μέθοδοι 
διαβίβασης δεδομένων: η μέθοδος της
«άντλησης» (pull method), βάσει της 
οποίας οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους που ζητεί τα δεδομένα μπορούν να 
έχουν πρόσβαση στο σύστημα κράτησης 
των αερομεταφορέων και να αντλήσουν
(«pull») αντίγραφο των δεδομένων που 
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χρειάζονται και η μέθοδος της
«προώθησης» (push method), βάσει της 
οποίας οι αερομεταφορείς προωθούν
(«push») τα δεδομένα PNR στην αρχή που 
τα έχει ζητήσει, γεγονός που επιτρέπει 
στους αερομεταφορείς να έχουν τον έλεγχο 
όλων των ειδών δεδομένων που 
διαβιβάζονται. Η μέθοδος της
«προώθησης» (push) θεωρείται ότι
προσφέρει μεγαλύτερο βαθμό προστασίας 
των δεδομένων και θα πρέπει να είναι
υποχρεωτική για όλους τους 
αερομεταφορείς.

χρειάζονται και η μέθοδος της
«προώθησης» (push method), βάσει της 
οποίας οι αερομεταφορείς προωθούν
(«push») τα δεδομένα PNR στην αρχή που 
τα έχει ζητήσει, γεγονός που επιτρέπει 
στους αερομεταφορείς να έχουν τον έλεγχο 
όλων των ειδών δεδομένων που 
διαβιβάζονται. Η μέθοδος της
«προώθησης» (push) προσφέρει 
μεγαλύτερο βαθμό προστασίας των 
δεδομένων και θα πρέπει να γίνει
υποχρεωτική το αργότερο δύο έτη μετά 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας,
για όλους τους αερομεταφορείς οι οποίοι 
προβαίνουν ήδη στην συλλογή και την 
επεξεργασία δεδομένων PNR για 
εμπορικούς σκοπούς και οι οποίοι 
πραγματοποιούν διεθνείς πτήσεις προς ή 
από την επικράτεια των κρατών μελών.
Όταν τα δεδομένα PNR υποβάλλονται σε 
επεξεργασία από τους φορείς 
εκμετάλλευσης των ηλεκτρονικών 
συστημάτων κράτησης θέσεων (CRS), 
εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
80/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 14ης Ιανουαρίου 
2009 σχετικά με έναν κώδικα 
δεοντολογίας για τα ηλεκτρονικά 
συστήματα κράτησης θέσεων1.
_____________
1ΕΕ L 35, 4.2.2009, σ. 47. 

Or. en

Τροπολογία 110
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Υπάρχουν δύο πιθανές μέθοδοι 
διαβίβασης δεδομένων: η μέθοδος της
«άντλησης» (pull method), βάσει της 

(15) Υπάρχουν δύο πιθανές μέθοδοι 
διαβίβασης δεδομένων: η μέθοδος της
«άντλησης» (pull method), βάσει της 
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οποίας οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους που ζητεί τα δεδομένα μπορούν να 
έχουν πρόσβαση στο σύστημα κράτησης 
των αερομεταφορέων και να αντλήσουν
(«pull») αντίγραφο των δεδομένων που 
χρειάζονται και η μέθοδος της
«προώθησης» (push method), βάσει της 
οποίας οι αερομεταφορείς προωθούν
(«push») τα δεδομένα PNR στην αρχή που 
τα έχει ζητήσει, γεγονός που επιτρέπει 
στους αερομεταφορείς να έχουν τον έλεγχο 
όλων των ειδών δεδομένων που 
διαβιβάζονται. Η μέθοδος της
«προώθησης» (push) θεωρείται ότι 
προσφέρει μεγαλύτερο βαθμό προστασίας 
των δεδομένων και θα πρέπει να είναι 
υποχρεωτική για όλους τους 
αερομεταφορείς.

οποίας οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους που ζητεί τα δεδομένα μπορούν να 
έχουν πρόσβαση στο σύστημα κράτησης 
των αερομεταφορέων και να αντλήσουν
(«pull») αντίγραφο των δεδομένων που 
χρειάζονται και η μέθοδος της
«προώθησης» (push method), βάσει της 
οποίας οι αερομεταφορείς προωθούν
(«push») τα δεδομένα PNR στην αρχή που 
τα έχει ζητήσει, γεγονός που επιτρέπει 
στους αερομεταφορείς να έχουν τον έλεγχο 
όλων των ειδών δεδομένων που 
διαβιβάζονται. Η μέθοδος της
«προώθησης» (push) θεωρείται ότι 
προσφέρει μεγαλύτερο βαθμό προστασίας 
των δεδομένων και θα πρέπει να είναι 
υποχρεωτική το αργότερο δύο έτη μετά 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας,
για όλους τους αερομεταφορείς οι οποίοι 
προβαίνουν ήδη στην συλλογή και την 
επεξεργασία δεδομένων PNR για 
εμπορικούς σκοπούς και οι οποίοι 
πραγματοποιούν διεθνείς πτήσεις προς ή 
από την επικράτεια των κρατών μελών.
Όταν τα δεδομένα PNR υποβάλλονται σε 
επεξεργασία από τους φορείς 
εκμετάλλευσης των ηλεκτρονικών 
συστημάτων κράτησης θέσεων (CRS), 
εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
80/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 14ης Ιανουαρίου 
2009 σχετικά με έναν κώδικα 
δεοντολογίας για τα ηλεκτρονικά 
συστήματα κράτησης θέσεων1.
____________
1ΕΕ L 35, 4.2.2009, σ. 47. 

Or. en

Τροπολογία 111
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η Επιτροπή υποστηρίζει τις 
κατευθυντήριες γραμμές της Διεθνούς 
Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας
(ΔΟΠΑ) σχετικά με τα δεδομένα PNR. Οι 
συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές 
θα πρέπει τοιουτοτρόπως να αποτελούν 
τη βάση για την υιοθέτηση εγκεκριμένων 
μορφότυπων δεδομένων για τις 
διαβιβάσεις δεδομένων PNR από τους 
αερομεταφορείς προς τα κράτη μέλη. 
Αυτό δικαιολογεί το γεγονός ότι αυτοί οι 
εγκεκριμένοι μορφότυποι δεδομένων 
καθώς και τα σχετικά πρωτόκολλα που 
ισχύουν για τη διαβίβαση δεδομένων από 
τους αερομεταφορείς θα πρέπει να 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
της συμβουλευτικής επιτροπής που 
προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ.….. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου […]

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 112
Kinga Göncz

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η Επιτροπή υποστηρίζει τις 
κατευθυντήριες γραμμές της Διεθνούς 
Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας
(ΔΟΠΑ) σχετικά με τα δεδομένα PNR. Οι 
συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές θα 
πρέπει τοιουτοτρόπως να αποτελούν τη 
βάση για την υιοθέτηση εγκεκριμένων 
μορφότυπων δεδομένων για τις 
διαβιβάσεις δεδομένων PNR από τους 
αερομεταφορείς προς τα κράτη μέλη. Αυτό 
δικαιολογεί το γεγονός ότι αυτοί οι 
εγκεκριμένοι μορφότυποι δεδομένων 

(16) Η Επιτροπή υποστηρίζει τις 
κατευθυντήριες γραμμές της Διεθνούς 
Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας
(ΔΟΠΑ) σχετικά με τα δεδομένα PNR. Οι 
συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές θα 
πρέπει τοιουτοτρόπως να αποτελούν τη 
βάση για την υιοθέτηση εγκεκριμένων 
μορφότυπων δεδομένων για τις 
διαβιβάσεις δεδομένων PNR από τους 
αερομεταφορείς προς τα κράτη μέλη. Αυτό 
δικαιολογεί το γεγονός ότι αυτοί οι 
εγκεκριμένοι μορφότυποι δεδομένων 
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καθώς και τα σχετικά πρωτόκολλα που 
ισχύουν για τη διαβίβαση δεδομένων από 
τους αερομεταφορείς θα πρέπει να 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της 
συμβουλευτικής επιτροπής που 
προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ.….. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου […]

καθώς και τα σχετικά πρωτόκολλα που 
ισχύουν για τη διαβίβαση δεδομένων από 
τους αερομεταφορείς θα πρέπει να 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της 
συμβουλευτικής επιτροπής που 
προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ.….. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου […] εξασφαλίζοντας 
επίσης τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 113
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν 
κάθε αναγκαίο μέτρο για να επιτρέψουν 
στους αερομεταφορείς την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων που υπέχουν σύμφωνα 
με την παρούσα οδηγία. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να προβλέπουν κυρώσεις που 
να έχουν αποτελεσματικό, αναλογικό και 
αποτρεπτικό χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένων χρηματικών 
κυρώσεων, κατά εκείνων των 
αερομεταφορέων που παραλείπουν να 
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους 
σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων PNR. 
Σε περίπτωση επανειλημμένων σοβαρών 
παραβάσεων, ικανών να υπονομεύσουν 
τους βασικούς στόχους της παρούσας 
οδηγίας, οι συγκεκριμένες κυρώσεις 
μπορούν να συμπεριλαμβάνουν, σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, μέτρα όπως η 
ακινητοποίηση, κατάσχεση και δήμευση 
μέσων μεταφοράς ή η προσωρινή 
αναστολή ή ανάκληση της άδειας 
εκμετάλλευσης.

διαγράφεται

Or. en



AM\898279EL.doc 53/112 PE486.017v02-00

EL

Τροπολογία 114
Manfred Weber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν 
κάθε αναγκαίο μέτρο για να επιτρέψουν 
στους αερομεταφορείς την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων που υπέχουν σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να προβλέπουν κυρώσεις που να 
έχουν αποτελεσματικό, αναλογικό και 
αποτρεπτικό χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένων χρηματικών 
κυρώσεων, κατά εκείνων των 
αερομεταφορέων που παραλείπουν να 
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους 
σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων PNR.
Σε περίπτωση επανειλημμένων σοβαρών 
παραβάσεων, ικανών να υπονομεύσουν 
τους βασικούς στόχους της παρούσας 
οδηγίας, οι συγκεκριμένες κυρώσεις 
μπορούν να συμπεριλαμβάνουν, σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, μέτρα όπως η 
ακινητοποίηση, κατάσχεση και δήμευση 
μέσων μεταφοράς ή η προσωρινή 
αναστολή ή ανάκληση της άδειας 
εκμετάλλευσης.

(17) Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν 
δεδομένα PNR θα πρέπει να λάβουν κάθε 
αναγκαίο μέτρο για να επιτρέψουν στους 
αερομεταφορείς την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων που υπέχουν σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να προβλέπουν κυρώσεις που να 
έχουν αποτελεσματικό, αναλογικό και 
αποτρεπτικό χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένων χρηματικών 
κυρώσεων, κατά εκείνων των 
αερομεταφορέων που παραλείπουν να 
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους 
σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων PNR.
Σε περίπτωση επανειλημμένων σοβαρών 
παραβάσεων, ικανών να υπονομεύσουν 
τους βασικούς στόχους της παρούσας 
οδηγίας, οι συγκεκριμένες κυρώσεις 
μπορούν να συμπεριλαμβάνουν, σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, μέτρα όπως η 
ακινητοποίηση, κατάσχεση και δήμευση 
μέσων μεταφοράς ή η προσωρινή 
αναστολή ή ανάκληση της άδειας 
εκμετάλλευσης.

Or. de

Τροπολογία 115
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν 
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κάθε αναγκαίο μέτρο για να επιτρέψουν 
στις μονάδες στοιχείων επιβατών την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
υπέχουν σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προβλέπουν κυρώσεις που να έχουν 
αποτρεπτικό, αποτελεσματικό και 
αναλογικό χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένων ποινικών 
κυρώσεων, κατά εκείνων των μονάδων 
στοιχείων επιβατών που παραλείπουν να 
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους 
σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων 
PNR.

Or. en

Τροπολογία 116
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Κάθε κράτος μέλος πρέπει να είναι 
υπεύθυνο για την αξιολόγηση 
ενδεχόμενων απειλών που σχετίζονται με 
τρομοκρατικά και άλλα σοβαρά 
εγκλήματα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 117
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Κάθε κράτος μέλος πρέπει να είναι 
υπεύθυνο για την αξιολόγηση ενδεχόμενων 
απειλών που σχετίζονται με τρομοκρατικά 

(18) Κάθε κράτος μέλος πρέπει να είναι 
υπεύθυνο για την αξιολόγηση ενδεχόμενων 
απειλών που σχετίζονται με τρομοκρατικά 
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και άλλα σοβαρά εγκλήματα. και άλλα σοβαρά διεθνικά εγκλήματα.

Or. en

Τροπολογία 118
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Κάθε κράτος μέλος πρέπει να είναι 
υπεύθυνο για την αξιολόγηση ενδεχόμενων 
απειλών που σχετίζονται με τρομοκρατικά
και άλλα σοβαρά εγκλήματα.

(18) Κάθε κράτος μέλος πρέπει να είναι 
υπεύθυνο για την αξιολόγηση ενδεχόμενων 
απειλών που σχετίζονται με τρομοκρατικά 
εγκλήματα.

Or. en

Τροπολογία 119
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Κάθε κράτος μέλος πρέπει να είναι 
υπεύθυνο για την αξιολόγηση ενδεχόμενων 
απειλών που σχετίζονται με τρομοκρατικά 
και άλλα σοβαρά εγκλήματα.

(18) Κάθε κράτος μέλος πρέπει να είναι 
υπεύθυνο για την αξιολόγηση ενδεχόμενων 
απειλών που σχετίζονται με τρομοκρατικά 
και άλλα σοβαρά διεθνικά εγκλήματα.

Or. en

Τροπολογία 120
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Λαμβάνοντας πλήρως υπόψη το 
δικαίωμα προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και το δικαίωμα 
στη μη διακριτική µμεταχείριση, δεν θα 
πρέπει να λαμβάνεται απόφαση που να 
έχει δυσμενείς νομικές συνέπειες για 
συγκεκριμένο πρόσωπο ή να το θίγει 
σοβαρά με μόνο λόγο την 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
δεδομένων PNR. Επιπλέον, δεν πρέπει να 
λαμβάνεται απόφαση αυτού του είδους με 
βάση τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, 
τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές 
πεποιθήσεις, τα πολιτικά φρονήματα, τη 
συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, 
την κατάσταση της υγείας ή τον 
γενετήσιο προσανατολισμό ενός ατόμου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 121
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Λαμβάνοντας πλήρως υπόψη το 
δικαίωμα προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και το δικαίωμα 
στη μη διακριτική µμεταχείριση, δεν θα 
πρέπει να λαμβάνεται απόφαση που να έχει 
δυσμενείς νομικές συνέπειες για 
συγκεκριμένο πρόσωπο ή να το θίγει 
σοβαρά με μόνο λόγο την 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
δεδομένων PNR. Επιπλέον, δεν πρέπει να 
λαμβάνεται απόφαση αυτού του είδους με 
βάση τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, 
τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές 
πεποιθήσεις, τα πολιτικά φρονήματα, τη 
συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, 

(19) Λαμβάνοντας πλήρως υπόψη το 
δικαίωμα προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και το δικαίωμα 
στη μη διακριτική µμεταχείριση, δεν θα 
πρέπει να λαμβάνεται απόφαση που να έχει 
δυσμενείς νομικές συνέπειες για 
συγκεκριμένο πρόσωπο ή να το θίγει 
σοβαρά με μόνο λόγο την 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
δεδομένων PNR. Επιπλέον, δεν πρέπει να 
λαμβάνεται απόφαση αυτού του είδους με 
βάση το φύλο, τη φυλετική καταγωγή, το 
χρώμα, την εθνοτική ή κοινωνική 
καταγωγή, τα γενετικά χαρακτηριστικά, 
τη γλώσσα, τις θρησκευτικές ή 
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την κατάσταση της υγείας ή τον γενετήσιο 
προσανατολισμό ενός ατόμου.

φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τα πολιτικά 
φρονήματα, τη συμμετοχή σε 
συνδικαλιστική οργάνωση, την ιδιότητα 
μέλους εθνικής μειονότητας, την 
κατάσταση της υγείας ή τον γενετήσιο 
προσανατολισμό ενός ατόμου, όπως 
θεσπίζεται στο άρθρο 21 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 122
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Λαμβάνοντας πλήρως υπόψη το 
δικαίωμα προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και το δικαίωμα 
στη μη διακριτική μεταχείριση, δεν θα 
πρέπει να λαμβάνεται απόφαση που να έχει 
δυσμενείς νομικές συνέπειες για 
συγκεκριμένο πρόσωπο ή να το θίγει 
σοβαρά με μόνο λόγο την 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων 
PNR. Επιπλέον, δεν πρέπει να λαμβάνεται 
απόφαση αυτού του είδους με βάση τη 
φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις 
θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, 
τα πολιτικά φρονήματα, τη συμμετοχή σε 
συνδικαλιστική οργάνωση, την κατάσταση 
της υγείας ή τον γενετήσιο 
προσανατολισμό ενός ατόμου.

(19) Λαμβάνοντας πλήρως υπόψη το 
δικαίωμα προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και το δικαίωμα 
στη μη διακριτική μεταχείριση, δεν θα 
πρέπει να λαμβάνεται απόφαση που να έχει 
δυσμενείς νομικές συνέπειες για 
συγκεκριμένο πρόσωπο ή να το θίγει 
σοβαρά βάσει της αυτοματοποιημένης 
επεξεργασίας δεδομένων PNR, της 
επεξεργασίας με βάση προκαθορισμένα 
κριτήρια ή οποιασδήποτε άλλης μορφής 
συγκέντρωσης χαρακτηριστικών 
γνωρισμάτων (profiling). Επιπλέον, δεν 
πρέπει να λαμβάνεται απόφαση αυτού του 
είδους με βάση το φύλο, τη φυλετική 
καταγωγή, την εθνοτική ή κοινωνική 
καταγωγή, τα γενετικά χαρακτηριστικά, 
τη γλώσσα, τις θρησκευτικές ή 
φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τα πολιτικά 
φρονήματα, τη συμμετοχή σε 
συνδικαλιστική οργάνωση, την κατάσταση 
της υγείας ή τον γενετήσιο 
προσανατολισμό ενός ατόμου.

Or. en
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Τροπολογία 123
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ανταλλάσσουν με άλλα κράτη μέλη τα 
δεδομένα PNR τα οποία λαμβάνουν στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η διαβίβαση 
αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη 
για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση 
και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων 
σοβαρών εγκλημάτων. Οι διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας θα πρέπει να τελούν 
υπό την επιφύλαξη άλλων πράξεων της 
Ένωσης σχετικά με την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ αστυνομικών και 
δικαστικών αρχών, 
συμπεριλαμβανομένης της απόφασης 
2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης 
Απριλίου 2009, για την ίδρυση 
Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας 
(Ευρωπόλ) και της απόφασης-πλαισίου 
2006/960/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 18ης 
Σεπτεμβρίου 2006 για την απλούστευση 
της ανταλλαγής πληροφοριών και 
στοιχείων μεταξύ των αρχών επιβολής 
του νόμου των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτού του είδους η 
ανταλλαγή δεδομένων PNR μεταξύ 
αρχών επιβολής του νόμου και 
δικαστικών αρχών θα πρέπει να διέπεται 
από τους κανόνες περί αστυνομικής και 
δικαστικής συνεργασίας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 124
Sophia in 't Veld
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ανταλλάσσουν με άλλα κράτη μέλη τα 
δεδομένα PNR τα οποία λαμβάνουν στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η διαβίβαση 
αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη 
για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση 
και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων 
σοβαρών εγκλημάτων. Οι διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας θα πρέπει να τελούν υπό 
την επιφύλαξη άλλων πράξεων της 
Ένωσης σχετικά με την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ αστυνομικών και 
δικαστικών αρχών, συμπεριλαμβανομένης 
της απόφασης 2009/371/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009, για 
την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής 
Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) και της απόφασης-
πλαισίου 2006/960/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 
της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 για την 
απλούστευση της ανταλλαγής 
πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των 
αρχών επιβολής του νόμου των κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτού 
του είδους η ανταλλαγή δεδομένων PNR 
μεταξύ αρχών επιβολής του νόμου και 
δικαστικών αρχών θα πρέπει να διέπεται 
από τους κανόνες περί αστυνομικής και 
δικαστικής συνεργασίας.

(20) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ανταλλάσσουν με άλλα κράτη μέλη τα 
δεδομένα PNR τα οποία λαμβάνουν στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η διαβίβαση 
αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη 
για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση 
και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων 
σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων. Οι 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα πρέπει 
να τελούν υπό την επιφύλαξη άλλων 
πράξεων της Ένωσης σχετικά με την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
αστυνομικών και δικαστικών αρχών, 
συμπεριλαμβανομένης της απόφασης 
2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης 
Απριλίου 2009, για την ίδρυση 
Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας 
(Ευρωπόλ) και της απόφασης-πλαισίου 
2006/960/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 18ης 
Σεπτεμβρίου 2006 για την απλούστευση 
της ανταλλαγής πληροφοριών και 
στοιχείων μεταξύ των αρχών επιβολής του 
νόμου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Αυτού του είδους η ανταλλαγή 
δεδομένων PNR μεταξύ αρχών επιβολής 
του νόμου και δικαστικών αρχών θα πρέπει 
να διέπεται από τους κανόνες περί 
αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας 
που θεσπίζει η οδηγία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της [...] 
για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
τις αρμόδιες αρχές, με σκοπό την 
πρόληψη, διερεύνηση, διαπίστωση και 
δίωξη αξιόποινων πράξεων ή την 
εκτέλεση ποινικών κυρώσεων, και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών, και για την εξασφάλιση της 
συμμόρφωσης προς το υψηλό επίπεδο 
προστασίας που παρέχει ο Χάρτης 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Σύμβαση 108 
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του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
προστασία των προσώπων έναντι της 
αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία 
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των 
Θεμελιωδών Ελευθεριών.

Or. en

Τροπολογία 125
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να
ανταλλάσσουν με άλλα κράτη μέλη τα 
δεδομένα PNR τα οποία λαμβάνουν στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η διαβίβαση 
αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη 
για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση 
και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων 
σοβαρών εγκλημάτων. Οι διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας θα πρέπει να τελούν υπό 
την επιφύλαξη άλλων πράξεων της 
Ένωσης σχετικά με την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ αστυνομικών και 
δικαστικών αρχών, συμπεριλαμβανομένης 
της απόφασης 2009/371/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009, για
την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής 
Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) και της απόφασης-
πλαισίου 2006/960/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 
της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 για την 
απλούστευση της ανταλλαγής 
πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των 
αρχών επιβολής του νόμου των κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτού 
του είδους η ανταλλαγή δεδομένων PNR 
μεταξύ αρχών επιβολής του νόμου και 
δικαστικών αρχών θα πρέπει να διέπεται 
από τους κανόνες περί αστυνομικής και 

(20) Η μονάδα στοιχείων επιβατών θα 
πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη τα 
δεδομένα PNR τα οποία λαμβάνει στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η διαβίβαση 
αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη 
για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση 
και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων 
σοβαρών εγκλημάτων. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να μπορούν να ανταλλάσσουν 
μεταξύ τους τα δεδομένα PNR υπό τις 
ίδιες προϋποθέσεις. Οι διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας θα πρέπει να τελούν υπό 
την επιφύλαξη άλλων πράξεων της 
Ένωσης σχετικά με την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ αστυνομικών και 
δικαστικών αρχών, συμπεριλαμβανομένης 
της απόφασης 2009/371/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009, για 
την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής 
Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) και της απόφασης-
πλαισίου 2006/960/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 
της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 για την 
απλούστευση της ανταλλαγής 
πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των 
αρχών επιβολής του νόμου των κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτού 
του είδους η ανταλλαγή δεδομένων PNR 
μεταξύ αρχών επιβολής του νόμου και 
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δικαστικής συνεργασίας. δικαστικών αρχών θα πρέπει να διέπεται 
από τους κανόνες περί αστυνομικής και 
δικαστικής συνεργασίας.

Or. de

Τροπολογία 126
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ανταλλάσσουν με άλλα κράτη μέλη τα 
δεδομένα PNR τα οποία λαμβάνουν στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η διαβίβαση 
αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη 
για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση 
και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων 
σοβαρών εγκλημάτων. Οι διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας θα πρέπει να τελούν 
υπό την επιφύλαξη άλλων πράξεων της 
Ένωσης σχετικά με την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ αστυνομικών και 
δικαστικών αρχών, 
συμπεριλαμβανομένης της απόφασης 
2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης 
Απριλίου 2009, για την ίδρυση 
Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας 
(Ευρωπόλ) και της απόφασης-πλαισίου 
2006/960/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 18ης 
Σεπτεμβρίου 2006 για την απλούστευση 
της ανταλλαγής πληροφοριών και 
στοιχείων μεταξύ των αρχών επιβολής 
του νόμου των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτού του είδους η 
ανταλλαγή δεδομένων PNR μεταξύ αρχών 
επιβολής του νόμου και δικαστικών αρχών 
θα πρέπει να διέπεται από τους κανόνες 
περί αστυνομικής και δικαστικής 
συνεργασίας.

(20) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ανταλλάσσουν με άλλα κράτη μέλη τα 
δεδομένα PNR τα οποία λαμβάνουν στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η διαβίβαση 
αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη 
για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση 
και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων 
σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων όπως 
ορίζονται στην παρούσα οδηγία. Αυτού 
του είδους η ανταλλαγή δεδομένων PNR 
μεταξύ αρχών επιβολής του νόμου και 
δικαστικών αρχών θα πρέπει να διέπεται 
από τους κανόνες περί αστυνομικής και 
δικαστικής συνεργασίας.

Or. en
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Τροπολογία 127
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ανταλλάσσουν με άλλα κράτη μέλη τα 
δεδομένα PNR τα οποία λαμβάνουν στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η διαβίβαση 
αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη 
για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση 
και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων 
σοβαρών εγκλημάτων. Οι διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας θα πρέπει να τελούν υπό 
την επιφύλαξη άλλων πράξεων της 
Ένωσης σχετικά με την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ αστυνομικών και 
δικαστικών αρχών, συμπεριλαμβανομένης 
της απόφασης 2009/371/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009, για 
την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής 
Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) και της απόφασης-
πλαισίου 2006/960/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 
της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 για την 
απλούστευση της ανταλλαγής 
πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των 
αρχών επιβολής του νόμου των κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτού 
του είδους η ανταλλαγή δεδομένων PNR 
μεταξύ αρχών επιβολής του νόμου και 
δικαστικών αρχών θα πρέπει να διέπεται 
από τους κανόνες περί αστυνομικής και 
δικαστικής συνεργασίας.

(20) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ανταλλάσσουν με άλλα κράτη μέλη τα 
δεδομένα PNR τα οποία λαμβάνουν στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η διαβίβαση 
αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη 
για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση 
και δίωξη τρομοκρατικών εγκλημάτων. Οι 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα πρέπει 
να τελούν υπό την επιφύλαξη άλλων 
πράξεων της Ένωσης σχετικά με την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
αστυνομικών και δικαστικών αρχών, 
συμπεριλαμβανομένης της απόφασης 
2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης 
Απριλίου 2009, για την ίδρυση 
Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας 
(Ευρωπόλ) και της απόφασης-πλαισίου 
2006/960/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 18ης 
Σεπτεμβρίου 2006 για την απλούστευση 
της ανταλλαγής πληροφοριών και 
στοιχείων μεταξύ των αρχών επιβολής του 
νόμου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Αυτού του είδους η ανταλλαγή 
δεδομένων PNR μεταξύ αρχών επιβολής 
του νόμου και δικαστικών αρχών θα πρέπει 
να διέπεται από τους κανόνες περί 
αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 128
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20



AM\898279EL.doc 63/112 PE486.017v02-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ανταλλάσσουν με άλλα κράτη μέλη τα 
δεδομένα PNR τα οποία λαμβάνουν στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η διαβίβαση 
αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη 
για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση 
και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων 
σοβαρών εγκλημάτων. Οι διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας θα πρέπει να τελούν υπό 
την επιφύλαξη άλλων πράξεων της 
Ένωσης σχετικά με την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ αστυνομικών και 
δικαστικών αρχών, συμπεριλαμβανομένης 
της απόφασης 2009/371/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009, για 
την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής 
Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) και της απόφασης-
πλαισίου 2006/960/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 
της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 για την 
απλούστευση της ανταλλαγής 
πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των 
αρχών επιβολής του νόμου των κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτού 
του είδους η ανταλλαγή δεδομένων PNR 
μεταξύ αρχών επιβολής του νόμου και 
δικαστικών αρχών θα πρέπει να διέπεται 
από τους κανόνες περί αστυνομικής και 
δικαστικής συνεργασίας.

(20) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ανταλλάσσουν με άλλα κράτη μέλη τα 
δεδομένα PNR τα οποία λαμβάνουν στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η διαβίβαση 
αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη 
για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση 
και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων 
σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων. Οι 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα πρέπει 
να τελούν υπό την επιφύλαξη άλλων 
πράξεων της Ένωσης σχετικά με την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
αστυνομικών και δικαστικών αρχών, 
συμπεριλαμβανομένης της απόφασης 
2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης 
Απριλίου 2009, για την ίδρυση 
Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας 
(Ευρωπόλ) και της απόφασης-πλαισίου 
2006/960/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 18ης 
Σεπτεμβρίου 2006 για την απλούστευση 
της ανταλλαγής πληροφοριών και 
στοιχείων μεταξύ των αρχών επιβολής του 
νόμου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Αυτού του είδους η ανταλλαγή 
δεδομένων PNR μεταξύ αρχών επιβολής 
του νόμου και δικαστικών αρχών θα πρέπει 
να διέπεται από τους κανόνες περί 
αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 129
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ανταλλάσσουν με άλλα κράτη μέλη τα 
δεδομένα PNR τα οποία λαμβάνουν στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η διαβίβαση 

(20) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ανταλλάσσουν με άλλα κράτη μέλη τα 
δεδομένα PNR τα οποία λαμβάνουν στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η διαβίβαση 
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αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη 
για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση 
και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων 
σοβαρών εγκλημάτων. Οι διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας θα πρέπει να τελούν υπό 
την επιφύλαξη άλλων πράξεων της 
Ένωσης σχετικά με την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ αστυνομικών και 
δικαστικών αρχών, συμπεριλαμβανομένης 
της απόφασης 2009/371/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009, για 
την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής 
Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) και της απόφασης-
πλαισίου 2006/960/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 
της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 για την 
απλούστευση της ανταλλαγής 
πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των 
αρχών επιβολής του νόμου των κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτού 
του είδους η ανταλλαγή δεδομένων PNR 
μεταξύ αρχών επιβολής του νόμου και 
δικαστικών αρχών θα πρέπει να διέπεται 
από τους κανόνες περί αστυνομικής και 
δικαστικής συνεργασίας.

αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη 
για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση 
και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων 
σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων. Οι 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα πρέπει 
να τελούν υπό την επιφύλαξη άλλων 
πράξεων της Ένωσης σχετικά με την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
αστυνομικών και δικαστικών αρχών, 
συμπεριλαμβανομένης της απόφασης 
2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης 
Απριλίου 2009, για την ίδρυση 
Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας 
(Ευρωπόλ) και της απόφασης-πλαισίου 
2006/960/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 18ης 
Σεπτεμβρίου 2006 για την απλούστευση 
της ανταλλαγής πληροφοριών και 
στοιχείων μεταξύ των αρχών επιβολής του 
νόμου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Αυτού του είδους η ανταλλαγή 
δεδομένων PNR μεταξύ αρχών επιβολής 
του νόμου και δικαστικών αρχών θα πρέπει 
να διέπεται από τους κανόνες περί 
αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 130
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η περίοδος κατά τη διάρκεια της 
οποίας πρέπει να διατηρούνται τα 
δεδομένα PNR πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τους σκοπούς της πρόληψης, 
ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης 
τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων. Λόγω του χαρακτήρα των 
δεδομένων και των χρήσεών τους, είναι 
απαραίτητο να διατηρούνται τα δεδομένα 
PNR για αρκετό χρονικό διάστημα έτσι 
ώστε να παρέχεται η δυνατότητα 

διαγράφεται
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διεξαγωγής αναλύσεων και χρήσης τους 
στο πλαίσιο ερευνών. Προκειμένου να 
αποφεύγεται πιθανή δυσανάλογη χρήση, 
είναι απαραίτητο, μετά από μια αρχική 
περίοδο, τα δεδομένα να καθίστανται 
ανώνυμα και να είναι προσιτά μόνο υπό 
πολύ αυστηρούς και περιοριστικούς 
όρους.

Or. en

Τροπολογία 131
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η περίοδος κατά τη διάρκεια της 
οποίας πρέπει να διατηρούνται τα 
δεδομένα PNR πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τους σκοπούς της πρόληψης, 
ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης 
τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων. Λόγω του χαρακτήρα των 
δεδομένων και των χρήσεών τους, είναι 
απαραίτητο να διατηρούνται τα δεδομένα 
PNR για αρκετό χρονικό διάστημα έτσι 
ώστε να παρέχεται η δυνατότητα 
διεξαγωγής αναλύσεων και χρήσης τους 
στο πλαίσιο ερευνών. Προκειμένου να 
αποφεύγεται πιθανή δυσανάλογη χρήση, 
είναι απαραίτητο, μετά από μια αρχική 
περίοδο, τα δεδομένα να καθίστανται 
ανώνυμα και να είναι προσιτά μόνο υπό 
πολύ αυστηρούς και περιοριστικούς όρους.

(21) Η περίοδος κατά τη διάρκεια της 
οποίας πρέπει να διατηρούνται τα 
δεδομένα PNR πρέπει να είναι η απολύτως 
αναγκαία και ανάλογη προς τους σκοπούς 
της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης 
και δίωξης τρομοκρατικών και άλλων 
σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων. 
Προκειμένου να αποφεύγεται πιθανή 
δυσανάλογη χρήση, είναι απαραίτητο, μετά 
από μια αρχική περίοδο, να αφαιρούνται 
από τα δεδομένα οποιαδήποτε 
προσωπικά στοιχεία και να είναι προσιτά 
μόνο υπό πολύ αυστηρούς και 
περιοριστικούς όρους.

Or. en

Τροπολογία 132
Jan Philipp Albrecht
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η περίοδος κατά τη διάρκεια της 
οποίας πρέπει να διατηρούνται τα 
δεδομένα PNR πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τους σκοπούς της πρόληψης, 
ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης 
τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων. Λόγω του χαρακτήρα των 
δεδομένων και των χρήσεών τους, είναι 
απαραίτητο να διατηρούνται τα δεδομένα 
PNR για αρκετό χρονικό διάστημα έτσι 
ώστε να παρέχεται η δυνατότητα 
διεξαγωγής αναλύσεων και χρήσης τους 
στο πλαίσιο ερευνών. Προκειμένου να 
αποφεύγεται πιθανή δυσανάλογη χρήση, 
είναι απαραίτητο, μετά από μια αρχική 
περίοδο, τα δεδομένα να καθίστανται 
ανώνυμα και να είναι προσιτά μόνο υπό 
πολύ αυστηρούς και περιοριστικούς 
όρους.

(21) Η περίοδος κατά τη διάρκεια της 
οποίας πρέπει να διατηρούνται τα 
δεδομένα PNR πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τους σκοπούς της πρόληψης, 
ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης 
τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων. Λόγω του χαρακτήρα των 
δεδομένων και των χρήσεών τους, είναι 
απαραίτητο να διατηρούνται τα δεδομένα 
PNR για αρκετό χρονικό διάστημα έτσι 
ώστε να παρέχεται η δυνατότητα 
διεξαγωγής αναλύσεων και χρήσης τους 
στο πλαίσιο ερευνών.

Or. en

Τροπολογία 133
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η περίοδος κατά τη διάρκεια της 
οποίας πρέπει να διατηρούνται τα 
δεδομένα PNR πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τους σκοπούς της πρόληψης, 
ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης 
τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων. Λόγω του χαρακτήρα των 
δεδομένων και των χρήσεών τους, είναι 
απαραίτητο να διατηρούνται τα δεδομένα 
PNR για αρκετό χρονικό διάστημα έτσι 
ώστε να παρέχεται η δυνατότητα 

(21) Η περίοδος κατά τη διάρκεια της 
οποίας πρέπει να διατηρούνται τα 
δεδομένα PNR πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τους σκοπούς της πρόληψης, 
ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης 
τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών 
διεθνικών εγκλημάτων. Προκειμένου να 
αποφεύγεται πιθανή δυσανάλογη χρήση, 
είναι απαραίτητο, μετά από μια αρχική 
περίοδο, τα δεδομένα να καθίστανται 
ανώνυμα σε μόνιμη βάση και να είναι 
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διεξαγωγής αναλύσεων και χρήσης τους 
στο πλαίσιο ερευνών. Προκειμένου να 
αποφεύγεται πιθανή δυσανάλογη χρήση, 
είναι απαραίτητο, μετά από μια αρχική 
περίοδο, τα δεδομένα να καθίστανται 
ανώνυμα και να είναι προσιτά μόνο υπό 
πολύ αυστηρούς και περιοριστικούς όρους.

προσιτά μόνο υπό πολύ αυστηρούς και 
περιοριστικούς όρους.

Or. en

Τροπολογία 134
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η περίοδος κατά τη διάρκεια της 
οποίας πρέπει να διατηρούνται τα 
δεδομένα PNR πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τους σκοπούς της πρόληψης, 
ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης 
τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων. Λόγω του χαρακτήρα των 
δεδομένων και των χρήσεών τους, είναι 
απαραίτητο να διατηρούνται τα δεδομένα 
PNR για αρκετό χρονικό διάστημα έτσι 
ώστε να παρέχεται η δυνατότητα 
διεξαγωγής αναλύσεων και χρήσης τους 
στο πλαίσιο ερευνών. Προκειμένου να 
αποφεύγεται πιθανή δυσανάλογη χρήση, 
είναι απαραίτητο, μετά από μια αρχική 
περίοδο, τα δεδομένα να καθίστανται 
ανώνυμα και να είναι προσιτά μόνο υπό 
πολύ αυστηρούς και περιοριστικούς 
όρους.

(21) Η περίοδος κατά τη διάρκεια της 
οποίας πρέπει να διατηρούνται τα 
δεδομένα PNR πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τους σκοπούς της πρόληψης, 
ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης 
τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών 
διεθνικών εγκλημάτων. Λόγω του 
χαρακτήρα των δεδομένων και των 
χρήσεών τους, είναι απαραίτητο να 
διατηρούνται τα δεδομένα PNR για αρκετό 
χρονικό διάστημα έτσι ώστε να παρέχεται 
η δυνατότητα διεξαγωγής αναλύσεων και 
χρήσης τους στο πλαίσιο ερευνών. 
Προκειμένου να αποφεύγεται πιθανή 
δυσανάλογη χρήση, είναι απαραίτητο, μετά 
από μια αρχική περίοδο, τα δεδομένα να 
καθίστανται απολύτως ανώνυμα.

Or. en

Τροπολογία 135
Carmen Romero López, Birgit Sippel
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η περίοδος κατά τη διάρκεια της 
οποίας πρέπει να διατηρούνται τα 
δεδομένα PNR πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τους σκοπούς της πρόληψης, 
ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης 
τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών
εγκλημάτων. Λόγω του χαρακτήρα των 
δεδομένων και των χρήσεών τους, είναι 
απαραίτητο να διατηρούνται τα δεδομένα
PNR για αρκετό χρονικό διάστημα έτσι 
ώστε να παρέχεται η δυνατότητα 
διεξαγωγής αναλύσεων και χρήσης τους 
στο πλαίσιο ερευνών. Προκειμένου να 
αποφεύγεται πιθανή δυσανάλογη χρήση, 
είναι απαραίτητο, μετά από μια αρχική 
περίοδο, τα δεδομένα να καθίστανται 
ανώνυμα και να είναι προσιτά μόνο υπό 
πολύ αυστηρούς και περιοριστικούς όρους.

(21) Η περίοδος κατά τη διάρκεια της 
οποίας πρέπει να διατηρούνται τα 
δεδομένα PNR πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τους σκοπούς της πρόληψης, 
ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης 
τρομοκρατικών εγκλημάτων. Λόγω του 
χαρακτήρα των δεδομένων και των 
χρήσεών τους, είναι απαραίτητο να 
διατηρούνται τα δεδομένα PNR για αρκετό 
χρονικό διάστημα έτσι ώστε να παρέχεται 
η δυνατότητα διεξαγωγής αναλύσεων και 
χρήσης τους στο πλαίσιο ερευνών. 
Προκειμένου να αποφεύγεται πιθανή 
δυσανάλογη χρήση, είναι απαραίτητο, μετά 
από μια αρχική περίοδο, τα δεδομένα να 
καθίστανται ανώνυμα και να είναι προσιτά 
μόνο υπό πολύ αυστηρούς και 
περιοριστικούς όρους.

Or. en

Τροπολογία 136
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η περίοδος κατά τη διάρκεια της 
οποίας πρέπει να διατηρούνται τα 
δεδομένα PNR πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τους σκοπούς της πρόληψης, 
ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης 
τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων. Λόγω του χαρακτήρα των 
δεδομένων και των χρήσεών τους, είναι 
απαραίτητο να διατηρούνται τα δεδομένα 
PNR για αρκετό χρονικό διάστημα έτσι 
ώστε να παρέχεται η δυνατότητα 
διεξαγωγής αναλύσεων και χρήσης τους 

(21) Η περίοδος κατά τη διάρκεια της 
οποίας πρέπει να διατηρούνται τα 
δεδομένα PNR πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τους σκοπούς της πρόληψης, 
ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης 
τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών 
διεθνικών εγκλημάτων. Λόγω του 
χαρακτήρα των δεδομένων και των 
χρήσεών τους, είναι απαραίτητο να 
διατηρούνται τα δεδομένα PNR για αρκετό 
χρονικό διάστημα έτσι ώστε να παρέχεται 
η δυνατότητα διεξαγωγής αναλύσεων και 
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στο πλαίσιο ερευνών. Προκειμένου να 
αποφεύγεται πιθανή δυσανάλογη χρήση, 
είναι απαραίτητο, μετά από μια αρχική 
περίοδο, τα δεδομένα να καθίστανται 
ανώνυμα και να είναι προσιτά μόνο υπό 
πολύ αυστηρούς και περιοριστικούς 
όρους.

χρήσης τους στο πλαίσιο ερευνών.

Or. en

Τροπολογία 137
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Όταν έχουν διαβιβαστεί 
συγκεκριμένα δεδομένα PNR σε αρμόδια 
αρχή και χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο 
συγκεκριμένης ποινικής έρευνας ή 
δίωξης, η διάρκεια διατήρησής τους από 
την εν λόγω αρχή θα πρέπει να 
καθορίζεται από το εθνικό δίκαιο του 
σχετικού κράτους μέλους, ανεξάρτητα 
από τις προθεσμίες διατήρησης που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 138
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Η επεξεργασία δεδομένων PNR που 
πραγματοποιείται εσωτερικά σε κάθε 
κράτος μέλος από τη μονάδα στοιχείων 
επιβατών και από τις αρμόδιες αρχές θα 
πρέπει να υπόκειται σε πρότυπο 

διαγράφεται
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προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας, ο οποίος θα είναι σύμφωνος 
με την απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 
2008, για την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν 
επεξεργασίας στο πλαίσιο της 
αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας 
σε ποινικές υποθέσεις («Απόφαση-
πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ»).

Or. en

Τροπολογία 139
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Η επεξεργασία δεδομένων PNR που 
πραγματοποιείται εσωτερικά σε κάθε 
κράτος μέλος από τη μονάδα στοιχείων 
επιβατών και από τις αρμόδιες αρχές θα 
πρέπει να υπόκειται σε πρότυπο 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας, ο οποίος θα είναι σύμφωνος 
με την απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 
2008, για την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν 
επεξεργασίας στο πλαίσιο της 
αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας 
σε ποινικές υποθέσεις («Απόφαση-
πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ»).

(23) Η επεξεργασία δεδομένων PNR που 
πραγματοποιείται εσωτερικά σε κάθε 
κράτος μέλος από τη μονάδα στοιχείων 
επιβατών και από τις αρμόδιες αρχές θα 
πρέπει να υπόκειται σε πρότυπο 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας, ο οποίος θα είναι σύμφωνος 
με την οδηγία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της [...] 
για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
τις αρμόδιες αρχές, με σκοπό την 
πρόληψη, διερεύνηση, διαπίστωση και 
δίωξη αξιόποινων πράξεων ή την 
εκτέλεση ποινικών κυρώσεων, και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών, και για την εξασφάλιση της 
συμμόρφωσης προς το υψηλό επίπεδο 
προστασίας που παρέχει ο Χάρτης 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Σύμβαση 108 
του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
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προστασία των προσώπων έναντι της 
αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία 
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των 
Θεμελιωδών Ελευθεριών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές με σκοπό την πρόληψη, διερεύνηση, διαπίστωση ή 
δίωξη αξιόποινων πράξεων ή την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων, και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών πρέπει να εγκριθεί πριν από την έγκριση οδηγίας της ΕΕ για 
τα δεδομένα PNR.

Τροπολογία 140
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Η επεξεργασία δεδομένων PNR που 
πραγματοποιείται εσωτερικά σε κάθε 
κράτος μέλος από τη μονάδα στοιχείων 
επιβατών και από τις αρμόδιες αρχές θα 
πρέπει να υπόκειται σε πρότυπο 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας, ο οποίος θα είναι σύμφωνος 
με την απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, 
για την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν 
επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής 
και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές 
υποθέσεις («Απόφαση-πλαίσιο 
2008/977/ΔΕΥ»).

(23) Η επεξεργασία δεδομένων PNR που 
πραγματοποιείται εσωτερικά σε κάθε 
κράτος μέλος από τις αρμόδιες αρχές θα 
πρέπει να υπόκειται σε πρότυπο 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας, ο οποίος θα είναι σύμφωνος 
με την απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, 
για την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν 
επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής 
και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές 
υποθέσεις («Απόφαση-πλαίσιο 
2008/977/ΔΕΥ»).

Or. de
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Τροπολογία 141
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Η επεξεργασία δεδομένων PNR που 
πραγματοποιείται εσωτερικά σε κάθε 
κράτος μέλος από τη μονάδα στοιχείων 
επιβατών και από τις αρμόδιες αρχές θα 
πρέπει να υπόκειται σε πρότυπο 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας, ο οποίος θα είναι σύμφωνος 
με την απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, 
για την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν 
επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής 
και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές 
υποθέσεις («Απόφαση-πλαίσιο 
2008/977/ΔΕΥ»).

(23) Η επεξεργασία δεδομένων PNR που 
πραγματοποιείται εσωτερικά σε κάθε 
κράτος μέλος από τη μονάδα στοιχείων 
επιβατών και από τις αρμόδιες αρχές θα 
πρέπει να υπόκειται σε πρότυπο 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας, ο οποίος θα είναι σύμφωνος 
με την απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, 
για την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν 
επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής 
και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές 
υποθέσεις («Απόφαση-πλαίσιο 
2008/977/ΔΕΥ») και με την οδηγία 
95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 
1995 για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών1.

_____________
1 ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31.

Or. en

Τροπολογία 142
Véronique Mathieu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Οι αερομεταφορείς που συλλέγουν



AM\898279EL.doc 73/112 PE486.017v02-00

EL

τα δεδομένα επαφής των επιβατών που
έχουν κλείσει το εισιτήριό τους μέσω 
γραφείου ταξιδίων δεν πρέπει να μπορούν 
να χρησιμοποιούν τα δεδομένα αυτά για 
εμπορικούς σκοπούς.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ένας αερομεταφορέας δεν μπορεί να κάνει χρήση των στοιχέιων των επιβατών για εμπορικούς
σκοπούς, καθώς οι επιβάτες διαβίβασαν τα στοιχεία αυτά μόνον σε ένα γραφείο ταξιδίων.

Τροπολογία 143
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, τα δικαιώματα των 
προσώπων των οποίων τα δεδομένα PNR 
υποβάλλονται σε επεξεργασία, όπως το 
δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα 
διόρθωσης, διαγραφής και κλειδώματος 
των δεδομένων, καθώς και τα 
δικαιώματα αποζημίωσης και δικαστικής 
προσφυγής, θα πρέπει να είναι σύμφωνα 
με την απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 144
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα (24) Λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα 
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προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, τα δικαιώματα των προσώπων 
των οποίων τα δεδομένα PNR 
υποβάλλονται σε επεξεργασία, όπως το 
δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα 
διόρθωσης, διαγραφής και κλειδώματος 
των δεδομένων, καθώς και τα δικαιώματα 
αποζημίωσης και δικαστικής προσφυγής, 
θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την 
απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ.

προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, τα δικαιώματα των προσώπων 
των οποίων τα δεδομένα PNR 
υποβάλλονται σε επεξεργασία, όπως το 
δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα 
διόρθωσης, διαγραφής και κλειδώματος 
των δεδομένων, καθώς και τα δικαιώματα 
αποζημίωσης και δικαστικής προσφυγής, 
θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την οδηγία 
[...] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τις αρμόδιες αρχές, με 
σκοπό την πρόληψη, διερεύνηση, 
διαπίστωση και δίωξη αξιόποινων 
πράξεων ή την εκτέλεση ποινικών 
κυρώσεων, και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, τον 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Σύμβαση 108 
του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
προστασία των προσώπων έναντι της 
αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την 
Προστασία των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών 
Ελευθεριών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές με σκοπό την πρόληψη, διερεύνηση, διαπίστωση ή 
δίωξη αξιόποινων πράξεων ή την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων, και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών πρέπει να εγκριθεί πριν από την έγκριση οδηγίας της ΕΕ για 
τα δεδομένα PNR.

Τροπολογία 145
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, τα δικαιώματα των προσώπων 
των οποίων τα δεδομένα PNR 
υποβάλλονται σε επεξεργασία, όπως το 
δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα 
διόρθωσης, διαγραφής και κλειδώματος 
των δεδομένων, καθώς και τα δικαιώματα 
αποζημίωσης και δικαστικής προσφυγής, 
θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την 
απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ.

(24) Λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, τα δικαιώματα των προσώπων 
των οποίων τα δεδομένα PNR 
υποβάλλονται σε επεξεργασία, όπως το 
δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα 
διόρθωσης, διαγραφής και κλειδώματος 
των δεδομένων, καθώς και τα δικαιώματα 
αποζημίωσης και δικαστικής προσφυγής, 
θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την 
απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ και την 
οδηγία 95/46/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 146
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα 
των επιβατών να ενημερώνονται για την 
επεξεργασία των δεδομένων τους 
προσωπικού χαρακτήρα, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να φροντίζουν ώστε να τους 
παρέχονται ακριβείς πληροφορίες 
σχετικά με τη συλλογή των δεδομένων 
PNR και τη διαβίβασή τους στη μονάδα 
στοιχείων επιβατών.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 147
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα των 
επιβατών να ενημερώνονται για την 
επεξεργασία των δεδομένων τους 
προσωπικού χαρακτήρα, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να φροντίζουν ώστε να τους 
παρέχονται ακριβείς πληροφορίες σχετικά 
με τη συλλογή των δεδομένων PNR και τη 
διαβίβασή τους στη μονάδα στοιχείων 
επιβατών.

(25) Λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα των 
επιβατών να ενημερώνονται για την 
επεξεργασία των δεδομένων τους 
προσωπικού χαρακτήρα, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να φροντίζουν ώστε να τους 
παρέχονται εγκαίρως και με τρόπο 
διαφανή ακριβείς και πλήρεις 
πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή των 
δεδομένων PNR και τη διαβίβασή τους στη 
μονάδα στοιχείων επιβατών.

Or. en

Τροπολογία 148
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
μεριμνούν ώστε το κόστος που προκύπτει 
από τα μέτρα που λαμβάνονται για τη 
χρήση των δεδομένων PNR να μην 
επιβαρύνει τους επιβάτες.

Or. en

Τροπολογία 149
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Οι διαβιβάσεις δεδομένων PNR από 
κράτη μέλη σε τρίτες χώρες θα πρέπει να 
επιτρέπεται μόνο κατά περίπτωση και 
σύμφωνα με την απόφαση-πλαίσιο 

διαγράφεται
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2008/977/ΔΕΥ. Για να εξασφαλιστεί η 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, αυτές οι διαβιβάσεις θα 
πρέπει να υπόκεινται σε 
συμπληρωματικές αξιώσεις σχετικά με το 
σκοπό της διαβίβασης, την ιδιότητα της 
παραλαμβάνουσας αρχής και τις 
διασφαλίσεις που ισχύουν για τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα.

Or. en

Τροπολογία 150
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Οι διαβιβάσεις δεδομένων PNR από 
κράτη μέλη σε τρίτες χώρες θα πρέπει να 
επιτρέπεται μόνο κατά περίπτωση και
σύμφωνα με την απόφαση-πλαίσιο 
2008/977/ΔΕΥ. Για να εξασφαλιστεί η 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, αυτές οι διαβιβάσεις θα πρέπει 
να υπόκεινται σε συμπληρωματικές 
αξιώσεις σχετικά με το σκοπό της 
διαβίβασης, την ιδιότητα της 
παραλαμβάνουσας αρχής και τις 
διασφαλίσεις που ισχύουν για τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται 
σε τρίτη χώρα.

(26) Οι διαβιβάσεις δεδομένων PNR από 
κράτη μέλη σε τρίτες χώρες θα πρέπει να 
επιτρέπεται μόνο κατά περίπτωση, εάν η 
διαβίβαση είναι απαραίτητη και 
αναλογική προς την πρόληψη, ανίχνευση, 
διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και 
άλλων σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων, 
σύμφωνα με την οδηγία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
xx/xx/201x για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τις αρμόδιες αρχές, με 
σκοπό την πρόληψη, διερεύνηση, 
διαπίστωση και δίωξη αξιόποινων 
πράξεων ή την εκτέλεση ποινικών 
κυρώσεων, και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και 
με την επιφύλαξη προηγούμενης 
δικαστικής αδείας. Για να εξασφαλιστεί η 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, αυτές οι διαβιβάσεις θα πρέπει 
να υπόκεινται σε συμπληρωματικές 
αξιώσεις σχετικά με το σκοπό της 
διαβίβασης, την ιδιότητα της 
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παραλαμβάνουσας αρχής και τις 
διασφαλίσεις που ισχύουν για τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται 
σε τρίτη χώρα, εξασφαλίζοντας τη 
συμμόρφωση με τον Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
τη Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για την προστασία των 
προσώπων έναντι της 
αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την 
Προστασία των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών 
Ελευθεριών.

Or. en

Τροπολογία 151
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Οι διαβιβάσεις δεδομένων PNR από
κράτη μέλη σε τρίτες χώρες θα πρέπει να
επιτρέπεται μόνο κατά περίπτωση και 
σύμφωνα με την απόφαση-πλαίσιο 
2008/977/ΔΕΥ. Για να εξασφαλιστεί η 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, αυτές οι διαβιβάσεις θα πρέπει 
να υπόκεινται σε συμπληρωματικές 
αξιώσεις σχετικά με το σκοπό της 
διαβίβασης, την ιδιότητα της 
παραλαμβάνουσας αρχής και τις 
διασφαλίσεις που ισχύουν για τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται 
σε τρίτη χώρα.

(26) Οι διαβιβάσεις δεδομένων PNR από
τη μονάδα στοιχείων επιβατών σε τρίτες 
χώρες θα πρέπει να επιτρέπονται μόνο κατά 
περίπτωση και σύμφωνα με την απόφαση-
πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ. Για να 
εξασφαλιστεί η προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, αυτές οι 
διαβιβάσεις θα πρέπει να υπόκεινται σε 
συμπληρωματικές αξιώσεις σχετικά με το 
σκοπό της διαβίβασης, την ιδιότητα της 
παραλαμβάνουσας αρχής και τις 
διασφαλίσεις που ισχύουν για τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται 
σε τρίτη χώρα.

Or. de
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Τροπολογία 152
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Οι διαβιβάσεις δεδομένων PNR από 
κράτη μέλη σε τρίτες χώρες θα πρέπει να 
επιτρέπεται μόνο κατά περίπτωση και 
σύμφωνα με την απόφαση-πλαίσιο 
2008/977/ΔΕΥ. Για να εξασφαλιστεί η 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, αυτές οι διαβιβάσεις θα 
πρέπει να υπόκεινται σε
συμπληρωματικές αξιώσεις σχετικά με το 
σκοπό της διαβίβασης, την ιδιότητα της 
παραλαμβάνουσας αρχής και τις 
διασφαλίσεις που ισχύουν για τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα.

(26) Οι διαβιβάσεις δεδομένων PNR από 
κράτη μέλη σε τρίτες χώρες θα πρέπει να 
επιτρέπεται μόνο κατά περίπτωση και 
σύμφωνα με την απόφαση-πλαίσιο 
2008/977/ΔΕΥ και την ενωσιακή 
νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 153
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26α) Οι διαβιβάσεις δεδομένων PNR 
πρέπει να περιορίζονται σε περιπτώσεις 
όπου κρίνονται απαραίτητα για την 
πρόληψη και την ανίχνευση ειδικών 
τρομοκρατικών εγκλημάτων και, όταν 
ενέχονται τρίτες χώρες, μόνο εφόσον 
συνάδουν με την ενωσιακή νομοθεσία 
περί προστασίας δεδομένων.

Or. en
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Τροπολογία 154
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Η εθνική εποπτική αρχή η οποία έχει 
δημιουργηθεί κατ’ εφαρμογή της 
απόφασης-πλαισίου 2008/977/ΔΕΥ θα 
πρέπει επίσης να είναι υπεύθυνη για την 
παροχή συμβουλών και τον έλεγχο της 
εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 155
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Η εθνική εποπτική αρχή η οποία έχει
δημιουργηθεί κατ’ εφαρμογή της 
απόφασης-πλαισίου 2008/977/ΔΕΥ θα 
πρέπει επίσης να είναι υπεύθυνη για την 
παροχή συμβουλών και τον έλεγχο της 
εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας.

(27) Η εθνική εποπτική αρχή, η οποία θα
δημιουργηθεί κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 
[...] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τις αρμόδιες αρχές, με 
σκοπό την πρόληψη, διερεύνηση, 
διαπίστωση και δίωξη αξιόποινων 
πράξεων ή την εκτέλεση ποινικών 
κυρώσεων, και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, θα 
πρέπει επίσης να είναι υπεύθυνη για την 
παροχή συμβουλών και τον έλεγχο της 
εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας. Οι εθνικές αρχές προστασίας 
δεδομένων είναι υπεύθυνες για την 
παροχή συμβουλών και τον έλεγχο της 
εφαρμογής καθώς και για τη θέση σε 
εφαρμογή των διατάξεων περί 
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προστασίας των δεδομένων της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 156
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει τη 
δυνατότητα των κρατών μελών να 
προβλέπουν, δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας τους, ένα σύστημα συλλογής 
και επεξεργασίας δεδομένων PNR για 
σκοπούς άλλους πλην εκείνων που 
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία ή να 
συλλέγουν, από μεταφορείς άλλους πλην 
εκείνων που αναφέρονται στην οδηγία, 
δεδομένα σχετικά με εσωτερικές πτήσεις 
και να τα επεξεργάζονται, με την 
επιφύλαξη της τήρησης των αντίστοιχων 
κανόνων προστασίας δεδομένων και στο 
βαθμό που η συγκεκριμένη νομοθεσία 
είναι σύμφωνη με το κεκτημένο της 
Ένωσης. Το ζήτημα της συλλογής 
δεδομένων PNR σχετικά με εσωτερικές 
πτήσεις θα πρέπει να αποτελέσει 
αντικείμενο ειδικής εξέτασης στο μέλλον.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 157
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει τη διαγράφεται
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δυνατότητα των κρατών μελών να 
προβλέπουν, δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας τους, ένα σύστημα συλλογής 
και επεξεργασίας δεδομένων PNR για 
σκοπούς άλλους πλην εκείνων που 
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία ή να 
συλλέγουν, από μεταφορείς άλλους πλην 
εκείνων που αναφέρονται στην οδηγία, 
δεδομένα σχετικά με εσωτερικές πτήσεις
και να τα επεξεργάζονται, με την 
επιφύλαξη της τήρησης των αντίστοιχων 
κανόνων προστασίας δεδομένων και στο 
βαθμό που η συγκεκριμένη νομοθεσία 
είναι σύμφωνη με το κεκτημένο της 
Ένωσης. Το ζήτημα της συλλογής 
δεδομένων PNR σχετικά με εσωτερικές 
πτήσεις θα πρέπει να αποτελέσει 
αντικείμενο ειδικής εξέτασης στο μέλλον.

Or. en

Τροπολογία 158
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει τη 
δυνατότητα των κρατών μελών να 
προβλέπουν, δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας τους, ένα σύστημα συλλογής 
και επεξεργασίας δεδομένων PNR για 
σκοπούς άλλους πλην εκείνων που 
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία ή να 
συλλέγουν, από μεταφορείς άλλους πλην 
εκείνων που αναφέρονται στην οδηγία, 
δεδομένα σχετικά με εσωτερικές πτήσεις 
και να τα επεξεργάζονται, με την 
επιφύλαξη της τήρησης των αντίστοιχων 
κανόνων προστασίας δεδομένων και στο 
βαθμό που η συγκεκριμένη νομοθεσία 
είναι σύμφωνη με το κεκτημένο της 
Ένωσης. Το ζήτημα της συλλογής 
δεδομένων PNR σχετικά με εσωτερικές 

διαγράφεται
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πτήσεις θα πρέπει να αποτελέσει 
αντικείμενο ειδικής εξέτασης στο μέλλον.

Or. en

Τροπολογία 159
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει τη 
δυνατότητα των κρατών μελών να 
προβλέπουν, δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας τους, ένα σύστημα συλλογής 
και επεξεργασίας δεδομένων PNR για 
σκοπούς άλλους πλην εκείνων που 
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία ή να 
συλλέγουν, από μεταφορείς άλλους πλην 
εκείνων που αναφέρονται στην οδηγία, 
δεδομένα σχετικά με εσωτερικές πτήσεις 
και να τα επεξεργάζονται, με την 
επιφύλαξη της τήρησης των αντίστοιχων 
κανόνων προστασίας δεδομένων και στο 
βαθμό που η συγκεκριμένη νομοθεσία 
είναι σύμφωνη με το κεκτημένο της 
Ένωσης. Το ζήτημα της συλλογής 
δεδομένων PNR σχετικά με εσωτερικές 
πτήσεις θα πρέπει να αποτελέσει 
αντικείμενο ειδικής εξέτασης στο μέλλον.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 160
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει τη διαγράφεται
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δυνατότητα των κρατών μελών να 
προβλέπουν, δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας τους, ένα σύστημα συλλογής 
και επεξεργασίας δεδομένων PNR για 
σκοπούς άλλους πλην εκείνων που 
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία ή να 
συλλέγουν, από μεταφορείς άλλους πλην 
εκείνων που αναφέρονται στην οδηγία, 
δεδομένα σχετικά με εσωτερικές πτήσεις 
και να τα επεξεργάζονται, με την 
επιφύλαξη της τήρησης των αντίστοιχων 
κανόνων προστασίας δεδομένων και στο 
βαθμό που η συγκεκριμένη νομοθεσία 
είναι σύμφωνη με το κεκτημένο της 
Ένωσης. Το ζήτημα της συλλογής 
δεδομένων PNR σχετικά με εσωτερικές 
πτήσεις θα πρέπει να αποτελέσει 
αντικείμενο ειδικής εξέτασης στο μέλλον.

Or. en

Τροπολογία 161
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει τη 
δυνατότητα των κρατών μελών να 
προβλέπουν, δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας τους, ένα σύστημα συλλογής 
και επεξεργασίας δεδομένων PNR για 
σκοπούς άλλους πλην εκείνων που 
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία ή να 
συλλέγουν, από μεταφορείς άλλους πλην 
εκείνων που αναφέρονται στην οδηγία, 
δεδομένα σχετικά με εσωτερικές πτήσεις 
και να τα επεξεργάζονται, με την 
επιφύλαξη της τήρησης των αντίστοιχων 
κανόνων προστασίας δεδομένων και στο 
βαθμό που η συγκεκριμένη νομοθεσία 
είναι σύμφωνη με το κεκτημένο της 
Ένωσης. Το ζήτημα της συλλογής 
δεδομένων PNR σχετικά με εσωτερικές 

διαγράφεται
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πτήσεις θα πρέπει να αποτελέσει 
αντικείμενο ειδικής εξέτασης στο μέλλον.

Or. de

Τροπολογία 162
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει τη 
δυνατότητα των κρατών μελών να 
προβλέπουν, δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας τους, ένα σύστημα συλλογής 
και επεξεργασίας δεδομένων PNR για 
σκοπούς άλλους πλην εκείνων που 
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία ή να 
συλλέγουν, από μεταφορείς άλλους πλην 
εκείνων που αναφέρονται στην οδηγία, 
δεδομένα σχετικά με εσωτερικές πτήσεις 
και να τα επεξεργάζονται, με την 
επιφύλαξη της τήρησης των αντίστοιχων 
κανόνων προστασίας δεδομένων και στο 
βαθμό που η συγκεκριμένη νομοθεσία 
είναι σύμφωνη με το κεκτημένο της 
Ένωσης. Το ζήτημα της συλλογής 
δεδομένων PNR σχετικά με εσωτερικές 
πτήσεις θα πρέπει να αποτελέσει 
αντικείμενο ειδικής εξέτασης στο μέλλον.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 163
Hubert Pirker, Frank Engel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει τη (28) Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει τη 
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δυνατότητα των κρατών μελών να 
προβλέπουν, δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας τους, ένα σύστημα συλλογής 
και επεξεργασίας δεδομένων PNR για 
σκοπούς άλλους πλην εκείνων που 
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία ή να 
συλλέγουν, από μεταφορείς άλλους πλην 
εκείνων που αναφέρονται στην οδηγία,
δεδομένα σχετικά με εσωτερικές πτήσεις 
και να τα επεξεργάζονται, με την 
επιφύλαξη της τήρησης των αντίστοιχων 
κανόνων προστασίας δεδομένων και στο 
βαθμό που η συγκεκριμένη νομοθεσία 
είναι σύμφωνη με το κεκτημένο της 
Ένωσης. Το ζήτημα της συλλογής 
δεδομένων PNR σχετικά με εσωτερικές 
πτήσεις θα πρέπει να αποτελέσει 
αντικείμενο ειδικής εξέτασης στο μέλλον.

δυνατότητα των κρατών μελών να 
προβλέπουν ένα σύστημα συλλογής και 
επεξεργασίας δεδομένων PNR από 
μεταφορείς άλλους πλην εκείνων που 
αναφέρονται στην οδηγία, με την 
επιφύλαξη της τήρησης των αντίστοιχων 
κανόνων προστασίας δεδομένων και στο 
βαθμό που η συγκεκριμένη νομοθεσία 
είναι σύμφωνη με το κεκτημένο της 
Ένωσης.

Or. de

Τροπολογία 164
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει τη 
δυνατότητα των κρατών μελών να 
προβλέπουν, δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας τους, ένα σύστημα συλλογής 
και επεξεργασίας δεδομένων PNR για 
σκοπούς άλλους πλην εκείνων που 
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία ή να 
συλλέγουν, από μεταφορείς άλλους πλην 
εκείνων που αναφέρονται στην οδηγία, 
δεδομένα σχετικά με εσωτερικές πτήσεις 
και να τα επεξεργάζονται, με την 
επιφύλαξη της τήρησης των αντίστοιχων 
κανόνων προστασίας δεδομένων και στο 
βαθμό που η συγκεκριμένη νομοθεσία 
είναι σύμφωνη με το κεκτημένο της 
Ένωσης. Το ζήτημα της συλλογής 
δεδομένων PNR σχετικά με εσωτερικές 

(28) Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει τη 
δυνατότητα των κρατών μελών να 
προβλέπουν, δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας τους, ένα σύστημα συλλογής 
και επεξεργασίας δεδομένων PNR για 
σκοπούς άλλους πλην εκείνων που 
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία ή να 
συλλέγουν, από μεταφορείς άλλους πλην 
εκείνων που αναφέρονται στην οδηγία, 
δεδομένα σχετικά με εσωτερικές πτήσεις 
και να τα επεξεργάζονται, με την 
επιφύλαξη της τήρησης των αντίστοιχων 
κανόνων προστασίας δεδομένων και στο 
βαθμό που η συγκεκριμένη νομοθεσία 
είναι σύμφωνη με το κεκτημένο της 
Ένωσης. 
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πτήσεις θα πρέπει να αποτελέσει 
αντικείμενο ειδικής εξέτασης στο μέλλον.

Or. en

Τροπολογία 165
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Εξαιτίας των υφιστάμενων νομικών 
και τεχνικών διαφορών μεταξύ εθνικών 
διατάξεων όσον αφορά την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων 
PNR, οι αερομεταφορείς αντιμετωπίζουν 
και θα αντιμετωπίσουν διαφορετικές 
απαιτήσεις όσον αφορά τα είδη 
πληροφοριών που πρέπει να 
διαβιβάζονται, καθώς και τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι 
συγκεκριμένες πληροφορίες πρέπει να 
παρέχονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές. 
Αυτές οι διαφορές μπορεί να είναι 
επιζήμιες για την αποτελεσματική 
συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων 
εθνικών αρχών για τους σκοπούς της 
πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και 
δίωξης τρομοκρατικών και άλλων 
σοβαρών εγκλημάτων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 166
Manfred Weber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Εξαιτίας των υφιστάμενων νομικών 
και τεχνικών διαφορών μεταξύ εθνικών 
διατάξεων όσον αφορά την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων 
PNR, οι αερομεταφορείς αντιμετωπίζουν 
και θα αντιμετωπίσουν διαφορετικές 
απαιτήσεις όσον αφορά τα είδη 
πληροφοριών που πρέπει να 
διαβιβάζονται, καθώς και τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι 
συγκεκριμένες πληροφορίες πρέπει να 
παρέχονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές. 
Αυτές οι διαφορές μπορεί να είναι 
επιζήμιες για την αποτελεσματική 
συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων 
εθνικών αρχών για τους σκοπούς της 
πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και 
δίωξης τρομοκρατικών και άλλων 
σοβαρών εγκλημάτων.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 167
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Εξαιτίας των υφιστάμενων νομικών 
και τεχνικών διαφορών μεταξύ εθνικών 
διατάξεων όσον αφορά την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων 
PNR, οι αερομεταφορείς αντιμετωπίζουν 
και θα αντιμετωπίσουν διαφορετικές 
απαιτήσεις όσον αφορά τα είδη 
πληροφοριών που πρέπει να διαβιβάζονται, 
καθώς και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
οι συγκεκριμένες πληροφορίες πρέπει να 
παρέχονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές. 

(29) Εξαιτίας των υφιστάμενων νομικών 
και τεχνικών διαφορών μεταξύ εθνικών 
διατάξεων όσον αφορά την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων 
PNR, οι αερομεταφορείς αντιμετωπίζουν 
και θα αντιμετωπίσουν διαφορετικές 
απαιτήσεις όσον αφορά τα είδη 
πληροφοριών που πρέπει να διαβιβάζονται, 
καθώς και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
οι συγκεκριμένες πληροφορίες πρέπει να 
παρέχονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές. 



AM\898279EL.doc 89/112 PE486.017v02-00

EL

Αυτές οι διαφορές μπορεί να είναι 
επιζήμιες για την αποτελεσματική 
συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων εθνικών 
αρχών για τους σκοπούς της πρόληψης, 
ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης 
τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων.

Αυτές οι διαφορές μπορεί να είναι 
επιζήμιες για την αποτελεσματική 
συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων εθνικών 
αρχών για τους σκοπούς της πρόληψης, 
ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης 
τρομοκρατικών εγκλημάτων.

Or. en

Τροπολογία 168
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Εξαιτίας των υφιστάμενων νομικών 
και τεχνικών διαφορών μεταξύ εθνικών 
διατάξεων όσον αφορά την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων 
PNR, οι αερομεταφορείς αντιμετωπίζουν 
και θα αντιμετωπίσουν διαφορετικές 
απαιτήσεις όσον αφορά τα είδη 
πληροφοριών που πρέπει να διαβιβάζονται, 
καθώς και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
οι συγκεκριμένες πληροφορίες πρέπει να 
παρέχονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές. 
Αυτές οι διαφορές μπορεί να είναι 
επιζήμιες για την αποτελεσματική 
συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων εθνικών 
αρχών για τους σκοπούς της πρόληψης, 
ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης 
τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων.

(29) Εξαιτίας των υφιστάμενων νομικών 
και τεχνικών διαφορών μεταξύ εθνικών 
διατάξεων όσον αφορά την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων 
PNR, οι αερομεταφορείς αντιμετωπίζουν 
και θα αντιμετωπίσουν διαφορετικές 
απαιτήσεις όσον αφορά τα είδη 
πληροφοριών που πρέπει να διαβιβάζονται, 
καθώς και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
οι συγκεκριμένες πληροφορίες πρέπει να 
παρέχονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές. 
Αυτές οι διαφορές μπορεί να είναι 
επιζήμιες για την αποτελεσματική 
συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων εθνικών 
αρχών για τους σκοπούς της πρόληψης, 
ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης 
τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών 
διεθνικών εγκλημάτων.

Or. en

Τροπολογία 169
Sophia in 't Veld
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Εξαιτίας των υφιστάμενων νομικών 
και τεχνικών διαφορών μεταξύ εθνικών 
διατάξεων όσον αφορά την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων 
PNR, οι αερομεταφορείς αντιμετωπίζουν 
και θα αντιμετωπίσουν διαφορετικές 
απαιτήσεις όσον αφορά τα είδη 
πληροφοριών που πρέπει να διαβιβάζονται, 
καθώς και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
οι συγκεκριμένες πληροφορίες πρέπει να 
παρέχονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές. 
Αυτές οι διαφορές μπορεί να είναι 
επιζήμιες για την αποτελεσματική 
συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων εθνικών 
αρχών για τους σκοπούς της πρόληψης, 
ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης 
τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων.

(29) Εξαιτίας των υφιστάμενων νομικών 
και τεχνικών διαφορών μεταξύ εθνικών 
διατάξεων όσον αφορά την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων 
PNR, οι αερομεταφορείς αντιμετωπίζουν 
και θα αντιμετωπίσουν διαφορετικές 
απαιτήσεις όσον αφορά τα είδη 
πληροφοριών που πρέπει να διαβιβάζονται, 
καθώς και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
οι συγκεκριμένες πληροφορίες πρέπει να 
παρέχονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές. 
Αυτές οι διαφορές μπορεί να είναι 
επιζήμιες για την αποτελεσματική 
συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων εθνικών 
αρχών για τους σκοπούς της πρόληψης, 
ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης 
τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών 
διεθνικών εγκλημάτων.

Or. en

Τροπολογία 170
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Δεδομένου ότι οι στόχοι της 
παρούσας οδηγίας δεν μπορούν να 
επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη 
και μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ένωση 
μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με 
την αρχή της επικουρικότητας, όπως 
διατυπώνεται στο άρθρο 5 της συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με 
την αρχή της αναλογικότητας, όπως 
διατυπώνεται στο συγκεκριμένο άρθρο, η 

διαγράφεται
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παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα 
αναγκαία όρια για την επίτευξη του 
στόχου αυτού.

Or. en

Τροπολογία 171
Manfred Weber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Δεδομένου ότι οι στόχοι της 
παρούσας οδηγίας δεν μπορούν να 
επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη 
και μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ένωση 
μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με 
την αρχή της επικουρικότητας, όπως 
διατυπώνεται στο άρθρο 5 της συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με 
την αρχή της αναλογικότητας, όπως 
διατυπώνεται στο συγκεκριμένο άρθρο, η 
παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα 
αναγκαία όρια για την επίτευξη του 
στόχου αυτού.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 172
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές που 
αναγνωρίζονται από το Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα το 

διαγράφεται
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δικαίωμα προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, το δικαίωμα 
ιδιωτικής ζωής και το δικαίωμα στη μη 
διακριτική μεταχείριση, όπως 
προστατεύονται από τα άρθρα 8, 7 και 21 
του Χάρτη και πρέπει να εφαρμόζεται 
ανάλογα. Η οδηγία είναι συμβατή με τις 
αρχές προστασίας δεδομένων και οι 
διατάξεις της ευθυγραμμίζονται με την 
απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ ΔΕΥ. 
Επιπλέον, για να συμμορφωθεί με την 
αρχή της αναλογικότητας, η οδηγία, σε 
συγκεκριμένα θέματα, θα εισάγει 
αυστηρότερους κανόνες προστασίας 
δεδομένων από εκείνους που 
προβλέπονται από την απόφαση-πλαίσιο 
2008/977/ΔΕΥ.

Or. en

Τροπολογία 173
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές που 
αναγνωρίζονται από το Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα το 
δικαίωμα προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, το δικαίωμα 
ιδιωτικής ζωής και το δικαίωμα στη μη 
διακριτική μεταχείριση, όπως 
προστατεύονται από τα άρθρα 8, 7 και 21 
του Χάρτη και πρέπει να εφαρμόζεται 
ανάλογα. Η οδηγία είναι συμβατή με τις 
αρχές προστασίας δεδομένων και οι 
διατάξεις της ευθυγραμμίζονται με την 
απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ ΔΕΥ. 
Επιπλέον, για να συμμορφωθεί με την 
αρχή της αναλογικότητας, η οδηγία, σε 
συγκεκριμένα θέματα, θα εισάγει 

(31) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές που 
αναγνωρίζονται από το Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα το 
δικαίωμα προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, το δικαίωμα 
ιδιωτικής ζωής και το δικαίωμα στη μη 
διακριτική μεταχείριση, όπως 
προστατεύονται από τα άρθρα 8, 7 και 21 
του Χάρτη και πρέπει να εφαρμόζεται 
ανάλογα. Η οδηγία είναι συμβατή με τις 
αρχές προστασίας δεδομένων, ιδίως το 
άρθρο 16 ΣΛΕΕ, και οι διατάξεις της 
ευθυγραμμίζονται με την απόφαση-πλαίσιο 
2008/977/ ΔΕΥ. Επιπλέον, για να 
συμμορφωθεί με την αρχή της 
αναλογικότητας, η οδηγία, σε 
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αυστηρότερους κανόνες προστασίας 
δεδομένων από εκείνους που προβλέπονται 
από την απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ.

συγκεκριμένα θέματα, θα εισάγει 
αυστηρότερους κανόνες προστασίας 
δεδομένων από εκείνους που προβλέπονται 
από την απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ.

Or. en

Τροπολογία 174
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές που 
αναγνωρίζονται από το Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα το 
δικαίωμα προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, το δικαίωμα 
ιδιωτικής ζωής και το δικαίωμα στη μη 
διακριτική μεταχείριση, όπως 
προστατεύονται από τα άρθρα 8, 7 και 21 
του Χάρτη και πρέπει να εφαρμόζεται 
ανάλογα. Η οδηγία είναι συμβατή με τις 
αρχές προστασίας δεδομένων και οι 
διατάξεις της ευθυγραμμίζονται με την 
απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ ΔΕΥ.
Επιπλέον, για να συμμορφωθεί με την 
αρχή της αναλογικότητας, η οδηγία, σε 
συγκεκριμένα θέματα, θα εισάγει 
αυστηρότερους κανόνες προστασίας 
δεδομένων από εκείνους που 
προβλέπονται από την απόφαση-πλαίσιο 
2008/977/ΔΕΥ.

(31) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές που 
αναγνωρίζονται από το Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα το 
δικαίωμα προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, το δικαίωμα 
ιδιωτικής ζωής και το δικαίωμα στη μη 
διακριτική μεταχείριση, όπως 
προστατεύονται από τα άρθρα 8, 7 και 21 
του Χάρτη, από τη Σύμβαση 108 του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
προστασία των προσώπων έναντι της 
αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την 
Προστασία των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών 
Ελευθεριών, και πρέπει να εφαρμόζεται 
ανάλογα. Η οδηγία είναι συμβατή με τις 
αρχές προστασίας δεδομένων και οι 
διατάξεις της ευθυγραμμίζονται με την 
οδηγία [...] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από τις αρμόδιες 
αρχές, με σκοπό την πρόληψη, 
διερεύνηση, διαπίστωση και δίωξη 
αξιόποινων πράξεων ή την εκτέλεση 
ποινικών κυρώσεων, και για την ελεύθερη 
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κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Or. en

Τροπολογία 175
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Ιδιαίτερα, το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας είναι όσο το δυνατόν πιο 
περιορισμένο, δεδομένου ότι επιτρέπει τη 
διατήρηση δεδομένων PNR για χρονική 
περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη, 
μετά την οποία τα δεδομένα πρέπει να 
διαγραφούν, τα δεδομένα πρέπει να 
καταστούν ανώνυμα μετά από ιδιαίτερα 
σύντομη περίοδο και απαγορεύεται η 
συλλογή και χρήση ευαίσθητων 
δεδομένων. Για να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα και υψηλό επίπεδο 
προστασίας δεδομένων, τα κράτη μέλη 
οφείλουν να κατοχυρώσουν την ύπαρξη 
ανεξάρτητης εθνικής εποπτικής αρχής 
υπεύθυνης για την παροχή συμβουλών 
και τον έλεγχο και του τρόπου με τον 
οποίον υφίστανται επεξεργασία τα 
δεδομένα PNR. Κάθε επεξεργασία 
δεδομένων PNR πρέπει να καταγράφεται 
ή να τεκμηριώνεται για τους σκοπούς της 
εξακρίβωσης του σύννομου χαρακτήρα 
της επεξεργασίας δεδομένων, του 
αυτοελέγχου και της εξασφάλισης της 
ακεραιότητας και της ασφάλειας των 
δεδομένων που αποτελούν το αντικείμενο 
επεξεργασίας. Τα κράτη μέλη πρέπει 
επίσης να εξασφαλίζουν ότι οι επιβάτες 
είναι σαφώς και επακριβώς ενημερωμένοι 
για τη συλλογή δεδομένων PNR και για 
τα δικαιώματά τους.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 176
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Ιδιαίτερα, το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας είναι όσο το δυνατόν πιο 
περιορισμένο, δεδομένου ότι επιτρέπει τη 
διατήρηση δεδομένων PNR για χρονική 
περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη, 
μετά την οποία τα δεδομένα πρέπει να 
διαγραφούν, τα δεδομένα πρέπει να 
καταστούν ανώνυμα μετά από ιδιαίτερα 
σύντομη περίοδο και απαγορεύεται η 
συλλογή και χρήση ευαίσθητων 
δεδομένων. Για να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα και υψηλό επίπεδο 
προστασίας δεδομένων, τα κράτη μέλη 
οφείλουν να κατοχυρώσουν την ύπαρξη 
ανεξάρτητης εθνικής εποπτικής αρχής 
υπεύθυνης για την παροχή συμβουλών και 
τον έλεγχο και του τρόπου με τον οποίον 
υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα PNR. 
Κάθε επεξεργασία δεδομένων PNR πρέπει 
να καταγράφεται ή να τεκμηριώνεται για 
τους σκοπούς της εξακρίβωσης του 
σύννομου χαρακτήρα της επεξεργασίας 
δεδομένων, του αυτοελέγχου και της 
εξασφάλισης της ακεραιότητας και της 
ασφάλειας των δεδομένων που αποτελούν 
το αντικείμενο επεξεργασίας. Τα κράτη 
μέλη πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ότι οι 
επιβάτες είναι σαφώς και επακριβώς 
ενημερωμένοι για τη συλλογή δεδομένων 
PNR και για τα δικαιώματά τους.

(32) Ιδιαίτερα, το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας είναι όσο το δυνατόν πιο 
περιορισμένο, δεδομένου ότι επιτρέπει τη 
διατήρηση δεδομένων PNR για χρονική 
περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις 
μήνες, μετά την οποία τα δεδομένα πρέπει 
να διαγραφούν οριστικά, τα δεδομένα 
πρέπει να αποπροσωποποιούνται μετά 
από ιδιαίτερα σύντομη περίοδο και 
απαγορεύεται η συλλογή και χρήση 
ευαίσθητων δεδομένων. Για να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και 
υψηλό επίπεδο προστασίας δεδομένων, τα 
κράτη μέλη οφείλουν να κατοχυρώσουν 
την ύπαρξη ανεξάρτητης εθνικής αρχής 
προστασίας δεδομένων υπεύθυνης για την 
παροχή συμβουλών και τον έλεγχο και του 
τρόπου με τον οποίον υφίστανται 
επεξεργασία τα δεδομένα PNR. Κάθε 
επεξεργασία δεδομένων PNR πρέπει να 
καταγράφεται ή να τεκμηριώνεται για τους 
σκοπούς της εξακρίβωσης του σύννομου 
χαρακτήρα της επεξεργασίας δεδομένων, 
του αυτοελέγχου και της εξασφάλισης της 
ακεραιότητας και της ασφάλειας των 
δεδομένων που αποτελούν το αντικείμενο 
επεξεργασίας. Τα κράτη μέλη πρέπει 
επίσης να εξασφαλίζουν ότι οι επιβάτες 
είναι σαφώς και επακριβώς ενημερωμένοι 
για τη συλλογή δεδομένων PNR και για τα 
δικαιώματά τους.

Or. en

Τροπολογία 177
Birgit Sippel, Carmen Romero López
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Ιδιαίτερα, το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας είναι όσο το δυνατόν πιο 
περιορισμένο, δεδομένου ότι επιτρέπει τη 
διατήρηση δεδομένων PNR για χρονική 
περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη, 
μετά την οποία τα δεδομένα πρέπει να 
διαγραφούν, τα δεδομένα πρέπει να 
καταστούν ανώνυμα μετά από ιδιαίτερα 
σύντομη περίοδο και απαγορεύεται η 
συλλογή και χρήση ευαίσθητων 
δεδομένων. Για να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα και υψηλό επίπεδο 
προστασίας δεδομένων, τα κράτη μέλη 
οφείλουν να κατοχυρώσουν την ύπαρξη 
ανεξάρτητης εθνικής εποπτικής αρχής 
υπεύθυνης για την παροχή συμβουλών και 
τον έλεγχο και του τρόπου με τον οποίον 
υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα PNR. 
Κάθε επεξεργασία δεδομένων PNR πρέπει 
να καταγράφεται ή να τεκμηριώνεται για 
τους σκοπούς της εξακρίβωσης του 
σύννομου χαρακτήρα της επεξεργασίας 
δεδομένων, του αυτοελέγχου και της 
εξασφάλισης της ακεραιότητας και της 
ασφάλειας των δεδομένων που αποτελούν 
το αντικείμενο επεξεργασίας. Τα κράτη 
μέλη πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ότι οι 
επιβάτες είναι σαφώς και επακριβώς 
ενημερωμένοι για τη συλλογή δεδομένων 
PNR και για τα δικαιώματά τους.

(32) Ιδιαίτερα, το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας είναι όσο το δυνατόν πιο 
περιορισμένο, δεδομένου ότι επιτρέπει τη 
διατήρηση δεδομένων PNR για χρονική 
περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, 
μετά την οποία τα δεδομένα πρέπει να 
διαγραφούν, τα δεδομένα πρέπει να 
καταστούν ανώνυμα μετά από ιδιαίτερα 
σύντομη περίοδο και απαγορεύεται η 
συλλογή και χρήση ευαίσθητων 
δεδομένων. Για να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα και υψηλό επίπεδο 
προστασίας δεδομένων, τα κράτη μέλη 
οφείλουν να κατοχυρώσουν την ύπαρξη 
ανεξάρτητης εθνικής εποπτικής αρχής 
υπεύθυνης για την παροχή συμβουλών και 
τον έλεγχο και του τρόπου με τον οποίον 
υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα PNR. 
Κάθε επεξεργασία δεδομένων PNR πρέπει 
να καταγράφεται ή να τεκμηριώνεται για 
τους σκοπούς της εξακρίβωσης του 
σύννομου χαρακτήρα της επεξεργασίας 
δεδομένων, του αυτοελέγχου και της 
εξασφάλισης της ακεραιότητας και της 
ασφάλειας των δεδομένων που αποτελούν 
το αντικείμενο επεξεργασίας. Τα κράτη 
μέλη πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ότι οι 
επιβάτες είναι σαφώς και επακριβώς 
ενημερωμένοι για τη συλλογή δεδομένων 
PNR και για τα δικαιώματά τους.

Or. en

Τροπολογία 178
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Ιδιαίτερα, το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας είναι όσο το δυνατόν πιο 
περιορισμένο, δεδομένου ότι επιτρέπει τη 
διατήρηση δεδομένων PNR για χρονική 
περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη, 
μετά την οποία τα δεδομένα πρέπει να 
διαγραφούν, τα δεδομένα πρέπει να 
καταστούν ανώνυμα μετά από ιδιαίτερα 
σύντομη περίοδο και απαγορεύεται η 
συλλογή και χρήση ευαίσθητων 
δεδομένων. Για να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα και υψηλό επίπεδο 
προστασίας δεδομένων, τα κράτη μέλη 
οφείλουν να κατοχυρώσουν την ύπαρξη 
ανεξάρτητης εθνικής εποπτικής αρχής 
υπεύθυνης για την παροχή συμβουλών και 
τον έλεγχο και του τρόπου με τον οποίον 
υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα PNR. 
Κάθε επεξεργασία δεδομένων PNR πρέπει 
να καταγράφεται ή να τεκμηριώνεται για 
τους σκοπούς της εξακρίβωσης του 
σύννομου χαρακτήρα της επεξεργασίας 
δεδομένων, του αυτοελέγχου και της 
εξασφάλισης της ακεραιότητας και της 
ασφάλειας των δεδομένων που αποτελούν 
το αντικείμενο επεξεργασίας. Τα κράτη 
μέλη πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ότι οι 
επιβάτες είναι σαφώς και επακριβώς 
ενημερωμένοι για τη συλλογή δεδομένων 
PNR και για τα δικαιώματά τους.

(32) Ιδιαίτερα, το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας είναι όσο το δυνατόν πιο 
περιορισμένο, δεδομένου ότι επιτρέπει τη 
διατήρηση δεδομένων PNR για χρονική 
περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες, 
μετά την οποία τα δεδομένα πρέπει να 
διαγραφούν και απαγορεύεται η συλλογή 
και χρήση ευαίσθητων δεδομένων. Για να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και 
υψηλό επίπεδο προστασίας δεδομένων, τα 
κράτη μέλη οφείλουν να κατοχυρώσουν 
την ύπαρξη ανεξάρτητης εθνικής 
εποπτικής αρχής υπεύθυνης για την 
παροχή συμβουλών και τον έλεγχο και του 
τρόπου με τον οποίον υφίστανται 
επεξεργασία τα δεδομένα PNR. Κάθε 
επεξεργασία δεδομένων PNR πρέπει να 
καταγράφεται ή να τεκμηριώνεται για τους 
σκοπούς της εξακρίβωσης του σύννομου 
χαρακτήρα της επεξεργασίας δεδομένων, 
του αυτοελέγχου και της εξασφάλισης της 
ακεραιότητας και της ασφάλειας των 
δεδομένων που αποτελούν το αντικείμενο 
επεξεργασίας. Τα κράτη μέλη πρέπει 
επίσης να εξασφαλίζουν ότι οι επιβάτες 
είναι σαφώς και επακριβώς ενημερωμένοι 
για τη συλλογή δεδομένων PNR και για τα 
δικαιώματά τους.

Or. en

Τροπολογία 179
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Ιδιαίτερα, το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας είναι όσο το δυνατόν πιο 

(32) Ιδιαίτερα, το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας είναι όσο το δυνατόν πιο 
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περιορισμένο, δεδομένου ότι επιτρέπει τη 
διατήρηση δεδομένων PNR για χρονική 
περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη, 
μετά την οποία τα δεδομένα πρέπει να 
διαγραφούν· τα δεδομένα πρέπει να 
καταστούν ανώνυμα μετά από ιδιαίτερα 
σύντομη περίοδο και απαγορεύεται η 
συλλογή και χρήση ευαίσθητων 
δεδομένων. Για να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα και υψηλό επίπεδο 
προστασίας δεδομένων, τα κράτη μέλη 
οφείλουν να κατοχυρώσουν την ύπαρξη 
ανεξάρτητης εθνικής εποπτικής αρχής 
υπεύθυνης για την παροχή συμβουλών και 
τον έλεγχο και του τρόπου με τον οποίον 
υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα PNR.
Κάθε επεξεργασία δεδομένων PNR πρέπει 
να καταγράφεται ή να τεκμηριώνεται για 
τους σκοπούς της εξακρίβωσης του 
σύννομου χαρακτήρα της επεξεργασίας 
δεδομένων, του αυτοελέγχου και της 
εξασφάλισης της ακεραιότητας και της 
ασφάλειας των δεδομένων που αποτελούν 
το αντικείμενο επεξεργασίας. Τα κράτη 
μέλη πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ότι οι 
επιβάτες είναι σαφώς και επακριβώς 
ενημερωμένοι για τη συλλογή δεδομένων 
PNR και για τα δικαιώματά τους.

περιορισμένο, δεδομένου ότι επιτρέπει τη 
διατήρηση δεδομένων PNR για χρονική 
περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη, 
μετά την οποία τα δεδομένα πρέπει να 
διαγραφούν· τα δεδομένα πρέπει να 
καταστούν ανώνυμα μετά από ιδιαίτερα 
σύντομη περίοδο και απαγορεύεται η 
συλλογή και χρήση ευαίσθητων 
δεδομένων. Για να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα και υψηλό επίπεδο 
προστασίας δεδομένων, πρέπει να 
κατοχυρωθεί η ύπαρξη μιας ανεξάρτητης 
εποπτικής αρχής υπεύθυνης για την 
παροχή συμβουλών και τον έλεγχο και του 
τρόπου με τον οποίον υφίστανται 
επεξεργασία τα δεδομένα PNR. Κάθε 
επεξεργασία δεδομένων PNR πρέπει να 
καταγράφεται ή να τεκμηριώνεται για τους 
σκοπούς της εξακρίβωσης του σύννομου 
χαρακτήρα της επεξεργασίας δεδομένων, 
του αυτοελέγχου και της εξασφάλισης της 
ακεραιότητας και της ασφάλειας των 
δεδομένων που αποτελούν το αντικείμενο 
επεξεργασίας. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι οι επιβάτες είναι σαφώς 
και επακριβώς ενημερωμένοι για τη 
συλλογή δεδομένων PNR και για τα 
δικαιώματά τους.

Or. de

Τροπολογία 180
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Ιδιαίτερα, το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας είναι όσο το δυνατόν πιο 
περιορισμένο, δεδομένου ότι επιτρέπει τη 
διατήρηση δεδομένων PNR για χρονική 
περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη, 
μετά την οποία τα δεδομένα πρέπει να 
διαγραφούν, τα δεδομένα πρέπει να 

(32) Ιδιαίτερα, το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας είναι όσο το δυνατόν πιο 
περιορισμένο, δεδομένου ότι επιτρέπει τη 
διατήρηση δεδομένων PNR για χρονική 
περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες, 
μετά την οποία τα δεδομένα πρέπει να 
διαγραφούν, τα δεδομένα πρέπει να 
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καταστούν ανώνυμα μετά από ιδιαίτερα 
σύντομη περίοδο και απαγορεύεται η 
συλλογή και χρήση ευαίσθητων 
δεδομένων. Για να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα και υψηλό επίπεδο 
προστασίας δεδομένων, τα κράτη μέλη 
οφείλουν να κατοχυρώσουν την ύπαρξη 
ανεξάρτητης εθνικής εποπτικής αρχής 
υπεύθυνης για την παροχή συμβουλών και 
τον έλεγχο και του τρόπου με τον οποίον 
υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα PNR. 
Κάθε επεξεργασία δεδομένων PNR πρέπει 
να καταγράφεται ή να τεκμηριώνεται για 
τους σκοπούς της εξακρίβωσης του 
σύννομου χαρακτήρα της επεξεργασίας 
δεδομένων, του αυτοελέγχου και της 
εξασφάλισης της ακεραιότητας και της 
ασφάλειας των δεδομένων που αποτελούν 
το αντικείμενο επεξεργασίας. Τα κράτη 
μέλη πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ότι οι 
επιβάτες είναι σαφώς και επακριβώς 
ενημερωμένοι για τη συλλογή δεδομένων 
PNR και για τα δικαιώματά τους.

καταστούν ανώνυμα μετά από περίοδο 
επτά ημερών και απαγορεύεται η συλλογή 
και χρήση ευαίσθητων δεδομένων. Για να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και 
υψηλό επίπεδο προστασίας δεδομένων, τα 
κράτη μέλη οφείλουν να κατοχυρώσουν 
την ύπαρξη ανεξάρτητης εθνικής 
εποπτικής αρχής υπεύθυνης για την 
παροχή συμβουλών και τον έλεγχο και του 
τρόπου με τον οποίον υφίστανται 
επεξεργασία τα δεδομένα PNR. Κάθε 
επεξεργασία δεδομένων PNR πρέπει να 
καταγράφεται ή να τεκμηριώνεται για τους 
σκοπούς της εξακρίβωσης του σύννομου 
χαρακτήρα της επεξεργασίας δεδομένων, 
του αυτοελέγχου και της εξασφάλισης της 
ακεραιότητας και της ασφάλειας των 
δεδομένων που αποτελούν το αντικείμενο 
επεξεργασίας. Τα κράτη μέλη πρέπει 
επίσης να εξασφαλίζουν ότι οι επιβάτες 
είναι σαφώς και επακριβώς ενημερωμένοι 
για τη συλλογή δεδομένων PNR και για τα 
δικαιώματά τους.

Or. en

Τροπολογία 181
Véronique Mathieu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Ιδιαίτερα, το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας είναι όσο το δυνατόν πιο 
περιορισμένο, δεδομένου ότι επιτρέπει τη 
διατήρηση δεδομένων PNR για χρονική 
περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη, 
μετά την οποία τα δεδομένα πρέπει να 
διαγραφούν· τα δεδομένα πρέπει να 
καταστούν ανώνυμα μετά από ιδιαίτερα
σύντομη περίοδο και απαγορεύεται η 
συλλογή και χρήση ευαίσθητων
δεδομένων. Για να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα και υψηλό επίπεδο 

(32) Ιδιαίτερα, το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας είναι όσο το δυνατόν πιο 
περιορισμένο, δεδομένου ότι επιτρέπει τη 
διατήρηση δεδομένων PNR για χρονική 
περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη, 
μετά την οποία τα δεδομένα πρέπει να 
διαγραφούν· τα δεδομένα πρέπει να 
καταστούν ανώνυμα μετά από σύντομη 
περίοδο προκειμένου να μην εμφανίζονται 
πλέον τα δεδομένα που επιτρέπουν την 
ταυτοποίηση των προσώπων, και 
απαγορεύεται η συλλογή και χρήση 
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προστασίας δεδομένων, τα κράτη μέλη 
οφείλουν να κατοχυρώσουν την ύπαρξη 
ανεξάρτητης εθνικής εποπτικής αρχής 
υπεύθυνης για την παροχή συμβουλών και 
τον έλεγχο και του τρόπου με τον οποίον 
υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα PNR. 
Κάθε επεξεργασία δεδομένων PNR πρέπει 
να καταγράφεται ή να τεκμηριώνεται για 
τους σκοπούς της εξακρίβωσης του 
σύννομου χαρακτήρα της επεξεργασίας 
δεδομένων, του αυτοελέγχου και της 
εξασφάλισης της ακεραιότητας και της 
ασφάλειας των δεδομένων που αποτελούν 
το αντικείμενο επεξεργασίας. Τα κράτη 
μέλη πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ότι οι 
επιβάτες είναι σαφώς και επακριβώς 
ενημερωμένοι για τη συλλογή δεδομένων 
PNR και για τα δικαιώματά τους.

ευαίσθητων δεδομένων. Για να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και 
υψηλό επίπεδο προστασίας δεδομένων, τα
κράτη μέλη οφείλουν να κατοχυρώσουν 
την ύπαρξη ανεξάρτητης εθνικής 
εποπτικής αρχής υπεύθυνης για την 
παροχή συμβουλών και τον έλεγχο και του 
τρόπου με τον οποίον υφίστανται 
επεξεργασία τα δεδομένα PNR. Κάθε 
επεξεργασία δεδομένων PNR πρέπει να 
καταγράφεται ή να τεκμηριώνεται για τους 
σκοπούς της εξακρίβωσης του σύννομου 
χαρακτήρα της επεξεργασίας δεδομένων, 
του αυτοελέγχου και της εξασφάλισης της 
ακεραιότητας και της ασφάλειας των 
δεδομένων που αποτελούν το αντικείμενο 
επεξεργασίας. Τα κράτη μέλη πρέπει 
επίσης να εξασφαλίζουν ότι οι επιβάτες 
είναι σαφώς και επακριβώς ενημερωμένοι 
για τη συλλογή δεδομένων PNR και για τα 
δικαιώματά τους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διευκρινισθεί ο στόχος της απόκρυψης, ήτοι να μην είναι πλέον εντοπίσιμη
η ταυτότητα των επιβατών.

Τροπολογία 182
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) [Σύμφωνα με το άρθρο 3 του 
πρωτοκόλλου (αριθ. 21) για τη θέση του 
Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας 
όσον αφορά το χώρο ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης, που 
προσαρτάται στη συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
τα συγκεκριμένα κράτη μέλη 

διαγράφεται
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κοινοποίησαν την πρόθεσή τους να 
συμμετάσχουν στην έκδοση και την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας] Ή [με 
την επιφύλαξη του άρθρου 4 του 
πρωτοκόλλου (αριθ. 21) για τη θέση του 
Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας 
όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης, που 
προσαρτάται στη συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
τα συγκεκριμένα κράτη μέλη δεν θα 
συμμετάσχουν στην έκδοση της 
παρούσας οδηγίας και δεν θα 
δεσμεύονται από αυτήν ούτε θα 
υπόκεινται στην εφαρμογή της].

Or. en

Τροπολογία 183
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του 
πρωτοκόλλου (αριθ. 22) σχετικά με τη 
θέση της Δανίας που προσαρτάται στη 
συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
στη συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία δεν 
συμμετέχει στην έκδοση της παρούσας 
οδηγίας και δεν δεσμεύεται από αυτήν 
ούτε υπόκειται στην εφαρμογή της,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 184
Alexander Alvaro

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1 διαγράφεται
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα οδηγία προβλέπει τη 
διαβίβαση, εκ μέρους των 
αερομεταφορέων, δεδομένων που 
περιέχονται στους φακέλους επιβατών 
(δεδομένα PNR) διεθνών πτήσεων με 
προορισμό και προέλευση τα κράτη μέλη, 
καθώς και την επεξεργασία των εν λόγω 
δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της 
συλλογής, της χρησιμοποίησης και της 
διατήρησής τους από τα κράτη μέλη και 
της ανταλλαγής αυτών των δεδομένων 
μεταξύ των κρατών μελών.
2. Τα δεδομένα PNR που συλλέγονται 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία 
μπορούν να αποτελούν το αντικείμενο 
επεξεργασίας μόνο για τους ακόλουθους 
σκοπούς:
α) πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και 
δίωξη τρομοκρατικών και άλλων 
σοβαρών εγκλημάτων σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ)· 
και,
β) πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και 
δίωξη τρομοκρατικών και άλλων 
σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 
στοιχεία α) και δ).

Or. en

Τροπολογία 185
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία προβλέπει τη 1. Η παρούσα οδηγία προβλέπει τη 
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διαβίβαση, εκ μέρους των 
αερομεταφορέων, δεδομένων που 
περιέχονται στους φακέλους επιβατών 
(δεδομένα PNR) διεθνών πτήσεων με 
προορισμό και προέλευση τα κράτη μέλη, 
καθώς και την επεξεργασία των εν λόγω 
δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της 
συλλογής, της χρησιμοποίησης και της 
διατήρησής τους από τα κράτη μέλη και 
της ανταλλαγής αυτών των δεδομένων 
μεταξύ των κρατών μελών.

διαβίβαση, εκ μέρους των 
αερομεταφορέων, δεδομένων που 
περιέχονται στους φακέλους επιβατών 
(δεδομένα PNR) ορισμένων επιλεγμένων 
διεθνών πτήσεων με προορισμό και 
προέλευση τα κράτη μέλη, καθώς και την 
επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, της 
χρησιμοποίησης και της διατήρησής τους 
από τα κράτη μέλη και της ανταλλαγής 
αυτών των δεδομένων μεταξύ των κρατών 
μελών. Η παρούσα οδηγία δεν 
εφαρμόζεται στις πτήσεις που 
πραγματοποιούνται εντός της Ένωσης ή 
στις πτήσεις διέλευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θα πρέπει περιορίζεται μόνο στις επιλεγμένες 
διεθνείς πτήσεις.

Τροπολογία 186
Axel Voss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία προβλέπει τη 
διαβίβαση, εκ μέρους των 
αερομεταφορέων, δεδομένων που 
περιέχονται στους φακέλους επιβατών
(δεδομένα PNR) διεθνών πτήσεων με 
προορισμό και προέλευση τα κράτη μέλη, 
καθώς και την επεξεργασία των εν λόγω 
δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της 
συλλογής, της χρησιμοποίησης και της 
διατήρησής τους από τα κράτη μέλη και 
της ανταλλαγής αυτών των δεδομένων
μεταξύ των κρατών μελών.

1. Η παρούσα οδηγία προβλέπει τη 
διαβίβαση, εκ μέρους των 
αερομεταφορέων, δεδομένων που 
περιέχονται στους φακέλους επιβατών
(δεδομένα PNR) επιβατικών πτήσεων
μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και τρίτων χωρών, με προορισμό 
και προέλευση την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
καθώς και την επεξεργασία των εν λόγω 
δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της 
συλλογής, της χρησιμοποίησης και της 
διατήρησής τους μέσω των μονάδων 
στοιχείων επιβατών και της ανταλλαγής 
αυτών των δεδομένων με τρίτες χώρες.
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Or. de

Τροπολογία 187
Manfred Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία προβλέπει τη
διαβίβαση, εκ μέρους των 
αερομεταφορέων, δεδομένων που 
περιέχονται στους φακέλους επιβατών
(δεδομένα PNR) διεθνών πτήσεων με 
προορισμό και προέλευση τα κράτη μέλη, 
καθώς και την επεξεργασία των εν λόγω 
δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της 
συλλογής, της χρησιμοποίησης και της 
διατήρησής τους από τα κράτη μέλη και 
της ανταλλαγής αυτών των δεδομένων 
μεταξύ των κρατών μελών.

1. Η παρούσα οδηγία προβλέπει τις αρχές 
για την πιθανή διαβίβαση, εκ μέρους των 
αερομεταφορέων, δεδομένων που 
περιέχονται στους φακέλους επιβατών
(δεδομένα PNR) διεθνών πτήσεων με 
προορισμό και προέλευση τα κράτη μέλη, 
καθώς και την επεξεργασία των εν λόγω
δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της 
συλλογής, της χρησιμοποίησης και της 
διατήρησής τους από τα κράτη μέλη και 
της ανταλλαγής αυτών των δεδομένων 
μεταξύ των κρατών μελών. Οι διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας ισχύουν για τα 
κράτη μέλη τα οποία αποφασίζουν να 
χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα PNR για 
τους σκοπούς που προβλέπονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β).

Or. de

Τροπολογία 188
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία προβλέπει τη 
διαβίβαση, εκ μέρους των 
αερομεταφορέων, δεδομένων που 
περιέχονται στους φακέλους επιβατών 
(δεδομένα PNR) διεθνών πτήσεων με 
προορισμό και προέλευση τα κράτη μέλη, 

1. Η παρούσα οδηγία προβλέπει τη 
διαβίβαση, εκ μέρους των 
αερομεταφορέων, δεδομένων που 
περιέχονται στους φακέλους επιβατών 
(δεδομένα PNR) ορισμένων επιλεγμένων 
διεθνών πτήσεων με προορισμό και 
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καθώς και την επεξεργασία των εν λόγω 
δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της 
συλλογής, της χρησιμοποίησης και της 
διατήρησής τους από τα κράτη μέλη και 
της ανταλλαγής αυτών των δεδομένων 
μεταξύ των κρατών μελών.

προέλευση τα κράτη μέλη, καθώς και την 
επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, της 
χρησιμοποίησης και της διατήρησής τους 
από τα κράτη μέλη και της ανταλλαγής 
αυτών των δεδομένων μεταξύ των κρατών 
μελών.

Or. en

Τροπολογία 189
Véronique Mathieu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία προβλέπει τη 
διαβίβαση, εκ μέρους των 
αερομεταφορέων, δεδομένων που 
περιέχονται στους φακέλους επιβατών 
(δεδομένα PNR) διεθνών πτήσεων με 
προορισμό και προέλευση τα κράτη μέλη, 
καθώς και την επεξεργασία των εν λόγω 
δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της 
συλλογής, της χρησιμοποίησης και της 
διατήρησής τους από τα κράτη μέλη και 
της ανταλλαγής αυτών των δεδομένων 
μεταξύ των κρατών μελών.

1. Η παρούσα οδηγία προβλέπει τη 
διαβίβαση, εκ μέρους των 
αερομεταφορέων, δεδομένων που 
περιέχονται στους φακέλους επιβατών 
(δεδομένα PNR) πτήσεων εντός και εκτός 
της Ένωσης με προορισμό και προέλευση 
τα κράτη μέλη, καθώς και την επεξεργασία 
των εν λόγω δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, της 
χρησιμοποίησης και της διατήρησής τους 
από τα κράτη μέλη και της ανταλλαγής 
αυτών των δεδομένων μεταξύ των κρατών 
μελών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει ως στόχο να αντλήσει τα συμπεράσματα από τη συμπερίληψη όλων 
των πτήσεων εντός Ένωσης στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Η ορολογία "πτήσεις εντός και 
εκτός Ένωσης" είναι προτιμότερη σε σχέση με την ορολογία διεθνείς/εσωτερικές πτήσεις" που 
προέρχεται από τον κώδικα συνόρων, που δεν αντιστοιχεί σε μια οδηγία που θα εφαρμοστεί σε 
όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 190
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat



PE486.017v02-00 106/112 AM\898279EL.doc

EL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η διαβίβαση, εκ μέρους των 
αερομεταφορέων, δεδομένων που 
περιέχονται στους φακέλους επιβατών 
εσωτερικών πτήσεων με προορισμό και 
προέλευση τα κράτη μέλη, καθώς και η 
επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, της 
χρησιμοποίησης και της διατήρησής τους 
από τα κράτη μέλη και της ανταλλαγής 
αυτών των δεδομένων μεταξύ των 
κρατών μελών, πρέπει να απαγορεύεται 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή διευκρινίζεται ότι μόνο τα δεδομένα από διεθνείς πτήσεις 
μεταφέρονται και τυγχάνουν επεξεργασίας.

Τροπολογία 191
Sophia in 't Veld

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα δεδομένα PNR που συλλέγονται 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία μπορούν 
να αποτελούν το αντικείμενο επεξεργασίας 
μόνο για τους ακόλουθους σκοπούς:

2. Τα δεδομένα PNR που συλλέγονται 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία για 
επιλεγμένες διεθνείς πτήσεις μπορούν να 
αποτελούν το αντικείμενο επεξεργασίας 
μόνο για την πρόληψη, ανίχνευση, 
διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και 
άλλων σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2. 
Τα δεδομένα PNR δεν χρησιμοποιούνται 
για άλλους σκοπούς.

α) πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και 
δίωξη τρομοκρατικών και άλλων 
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σοβαρών εγκλημάτων σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ)· 
και,
β) πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και 
δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών 
διεθνικών εγκλημάτων σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία α) και δ).

Or. en

Τροπολογία 192
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και 
δίωξη τρομοκρατικών και άλλων 
σοβαρών εγκλημάτων σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ)· 
και,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 193
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και 
δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών
εγκλημάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ)· και,

α) πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και 
δίωξη τρομοκρατικών εγκλημάτων.

Or. en
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Τροπολογία 194
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και 
δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ)· και,

α) πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και 
δίωξη τρομοκρατικών εγκλημάτων και 
ορισμένων τύπων σοβαρών διεθνικών
εγκλημάτων όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
σημείο (i) και σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 2·

Or. en

Τροπολογία 195
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και 
δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών 
εγκλημάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ)· και,

α) πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και 
δίωξη τρομοκρατικών αξιόποινων 
πράξεων και ορισμένων τύπων σοβαρών 
διεθνικών εγκλημάτων όπως ορίζονται 
στο άρθρο 2 σημείο (i) και σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 2·

Or. en

Τροπολογία 196
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και 
δίωξη τρομοκρατικών και άλλων 

διαγράφεται



AM\898279EL.doc 109/112 PE486.017v02-00

EL

σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 
στοιχεία α) και δ).

Or. en

Τροπολογία 197
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και 
δίωξη τρομοκρατικών και άλλων 
σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 
στοιχεία α) και δ).

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Καλύπτεται από το τροποποιημένο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α).

Τροπολογία 198
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και 
δίωξη τρομοκρατικών και άλλων 
σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 
στοιχεία α) και δ).

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 199
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και 
δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών 
διεθνικών εγκλημάτων σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία α) και δ).

β) πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και 
δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών 
διεθνικών εγκλημάτων σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α).

Or. en

Τροπολογία 200
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα δεδομένα PNR που συλλέγονται 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία δεν 
υποβάλλονται σε επεξεργασία για 
αδικήματα που τιμωρούνται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή ή 
στερητικό της ελευθερίας μέτρο 
ασφάλειας ανώτατης διάρκειας κάτω των 
τριών ετών δυνάμει του εθνικού δικαίου 
ενός κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 201
Martin Ehrenhauser

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
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στις πτήσεις που πραγματοποιούνται 
εντός της Ευρώπης ούτε και σε άλλα 
μέσα μεταφοράς εκτός των αεροπλάνων.

Or. en

Τροπολογία 202
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
σε αερομεταφορείς που εκτελούν 
επιβατικές πτήσεις εντός της επικράτειας 
της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 203
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
στις πτήσεις που πραγματοποιούνται 
εντός της Ένωσης ούτε και σε άλλα μέσα 
μεταφοράς εκτός των αεροπλάνων.

Or. en

Τροπολογία 204
Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 β (νέα)



PE486.017v02-00 112/112 AM\898279EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Τα δεδομένα PNR που συλλέγονται 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία 
μπορούν να μην υποβάλλονται σε 
επεξεργασία για ήσσονος σημασίας 
αδικήματα που τιμωρούνται με 
στερητική της ελευθερίας ποινή ή 
στερητικό της ελευθερίας μέτρο 
ασφάλειας ανώτατης διάρκειας κάτω των 
τριών ετών δυνάμει του εθνικού δικαίου 
ενός κράτους μέλους.

Or. en


