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Muudatusettepanek 36
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
–

Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
–

Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
–

Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. en
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Muudatusettepanek 39
Gianni Vattimo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
–

Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU DIREKTIIV, mis käsitleb 
broneeringuinfo kasutamist terroriaktide ja 
raskete kuritegude ennetamiseks, 
avastamiseks, uurimiseks ja nende eest 
vastutusele võtmiseks

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU DIREKTIIV, mis käsitleb 
broneeringuinfo kasutamist terroriaktide
ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja 
nende eest vastutusele võtmiseks

Or. en

Muudatusettepanek 41
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU DIREKTIIV, mis käsitleb 
broneeringuinfo kasutamist terroriaktide ja 
raskete kuritegude ennetamiseks, 
avastamiseks, uurimiseks ja nende eest 
vastutusele võtmiseks

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU DIREKTIIV, mis käsitleb 
broneeringuinfo kasutamist terroriaktide ja 
raskete rahvusvaheliste kuritegude 
ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja 
nende eest vastutusele võtmiseks
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Or. en

Selgitus

Broneeringuinfot tuleks töödelda üksnes terroriaktide ja raskete rahvusvaheliste kuritegude 
ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks. Broneeringuinfot 
ei kasutata teistel eesmärkidel.

Muudatusettepanek 42
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 82 lõike 1 lõiku d 
ja artikli 87 lõike 2 lõiku a,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artiklit 16, artikli 82 
lõike 1 lõiku d ja artikli 87 lõike 2 lõiku a,

Or. en

Muudatusettepanek 43
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Euroopa andmekaitseinspektor 
väljendas oma 25. märtsi 2011. aasta 
arvamuses ja eelkõige selle lõigetes 7–16 
ja 25, 55 ja 57 arvamust, et esialgne 
ettepanek võtta vastu direktiiv ei vasta 
broneeringuinfo süsteemi väljatöötamise 
väga olulisele eeltingimusele, st ei ole 
kooskõlas vajalikkuse ja 
proportsionaalsuse põhimõttega sellisel 
määral, et Euroopa andmekaitseinspektor 
seab kahtluse alla terrorismiga 
mitteseotud raskete kuritegude lisamise 
ettepanekusse.
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Or. en

Muudatusettepanek 44
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Artikli 29 andmekaitse töörühma 5. 
aprillil 2011. aastal vastu võetud 
arvamuses 10/2011 märgiti, et ELi 
praeguste terrorismi ja organiseeritud 
kuritegevuse tõkestamisele suunatud 
politsei- ja õiguskoostöö süsteemide ja 
vahendite tõhususe ja asjakohasuse kohta 
puudub teave, seati kahtluse alla taolise 
ettepaneku vajalikkus ja väljendati tõsist 
kahtlust seoses reisijate kohta ülisuures 
koguses isikuandmete kogumise 
proportsionaalsusega, olenemata sellest, 
kas reisijad on kahtlustatavad või mitte.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) 6. novembril 2007 võttis komisjon 
vastu nõukogu raamotsuse ettepaneku 
broneeringuinfo kasutamise kohta 
õiguskaitse eesmärkidel. Kuid 
1. detsembril 2009, Lissaboni lepingu 
jõustumisel komisjoni ettepanek, mida 
nõukogu ei olnud selleks kuupäevaks veel 
vastu võtnud, aegus.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 46
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „Stockholmi programmis – avatud ja 
turvaline Euroopa kodanike teenistuses ja 
nende kaitsel” kutsutakse komisjoni üles 
esitama ettepanekut broneeringuinfo 
kasutamise kohta terroriaktide ja raskete 
kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, 
uurimiseks ja nende eest vastutusele 
võtmiseks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 47
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Komisjon visandas kõnealuse 
valdkonna ELi poliitika põhielemendid 
oma 21. septembri 2010. aasta teatises 
broneeringuinfo kolmandatele riikidele 
edastamist käsitleva üldise lähenemisviisi 
kohta.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 48
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Nõukogu 29. aprilli 2004. aasta 
direktiiviga 2004/82/EÜ (veoettevõtjate 
kohustuse kohta edastada reisijaid 
käsitlevaid andmeid) reguleeritakse 
reisijaid käsitleva eelteabe edastamist 
lennuettevõtjate poolt riigi pädevatele 
asutustele piirikontrolli parandamise ja 
ebaseadusliku sisserände vastu võitlemise 
eesmärgil.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 49
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Broneeringuinfo on vajalik 
terroriaktide ja raskete kuritegude 
tõhusaks ennetamiseks, avastamiseks, 
uurimiseks ja nende eest vastutusele 
võtmiseks ning seega parandab see 
sisejulgeolekut.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 50
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Broneeringuinfo on vajalik 
terroriaktide ja raskete kuritegude 
tõhusaks ennetamiseks, avastamiseks, 
uurimiseks ja nende eest vastutusele 

välja jäetud
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võtmiseks ning seega parandab see 
sisejulgeolekut.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Broneeringuinfo on vajalik 
terroriaktide ja raskete kuritegude 
tõhusaks ennetamiseks, avastamiseks, 
uurimiseks ja nende eest vastutusele 
võtmiseks ning seega parandab see 
sisejulgeolekut.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 52
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Broneeringuinfo on vajalik 
terroriaktide ja raskete kuritegude
tõhusaks ennetamiseks, avastamiseks, 
uurimiseks ja nende eest vastutusele 
võtmiseks ning seega parandab see 
sisejulgeolekut.

(5) Broneeringuinfo võib olla vajalik 
terroriaktide tõhusaks ennetamiseks, 
avastamiseks, uurimiseks ja nende eest 
vastutusele võtmiseks ning seega parandab 
see sisejulgeolekut.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Kinga Göncz
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Broneeringuinfo on vajalik
terroriaktide ja raskete kuritegude tõhusaks 
ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja 
nende eest vastutusele võtmiseks ning 
seega parandab see sisejulgeolekut.

(5) Broneeringuinfo võib märkimisväärselt 
kaasa aidata terroriaktide ja raskete 
kuritegude tõhusale ennetamisele, 
avastamisele, uurimisele ja nende eest 
vastutusele võtmisele ning seega parandab 
see sisejulgeolekut.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Broneeringuinfo on vajalik
terroriaktide ja raskete kuritegude tõhusaks 
ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja 
nende eest vastutusele võtmiseks ning 
seega parandab see sisejulgeolekut.

(5) Broneeringuinfo võib olla kasulik 
vahend terroriaktide ja teatavat liiki, 
olemuselt rahvusvaheliste raskete 
kuritegude tõhusaks ennetamiseks, 
avastamiseks, uurimiseks ja nende eest 
vastutusele võtmiseks ning seega parandab 
see sisejulgeolekut.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Broneeringuinfo on vajalik
terroriaktide ja raskete kuritegude tõhusaks 
ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja 
nende eest vastutusele võtmiseks ning 

(5) Broneeringuinfo võib olla kasulik
terroriaktide ja raskete kuritegude tõhusaks 
ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja 
nende eest vastutusele võtmiseks ning 



AM\898279ET.doc 11/95 PE486.017v02-00

ET

seega parandab see sisejulgeolekut. seega parandab see sisejulgeolekut.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Broneeringuinfo on vajalik
terroriaktide ja raskete kuritegude tõhusaks 
ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja 
nende eest vastutusele võtmiseks ning 
seega parandab see sisejulgeolekut.

(5) Broneeringuinfo võib olla kasulik 
vahend terroriaktide ja teatavat liiki 
raskete rahvusvaheliste kuritegude 
tõhusaks ennetamiseks, avastamiseks, 
uurimiseks ja nende eest vastutusele 
võtmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Broneeringuinfo aitab 
õiguskaitseasutustel raskeid kuritegusid, 
sealhulgas terroriakte, ennetada, 
avastada, uurida ja nende eest vastutusele 
võtta, sest õiguskaitseasutused saavad 
võrrelda broneeringuinfot tagaotsitavaid 
isikuid ja esemeid hõlmavate 
andmebaasidega, koguda tõendeid ning 
vajaduse korral tuvastada kurjategijate 
kaasosalisi ja paljastada kuritegelikke 
võrgustikke.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 58
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Broneeringuinfo aitab
õiguskaitseasutustel raskeid kuritegusid, 
sealhulgas terroriakte, ennetada, avastada, 
uurida ja nende eest vastutusele võtta, sest 
õiguskaitseasutused saavad võrrelda 
broneeringuinfot tagaotsitavaid isikuid ja 
esemeid hõlmavate andmebaasidega, 
koguda tõendeid ning vajaduse korral 
tuvastada kurjategijate kaasosalisi ja 
paljastada kuritegelikke võrgustikke.

(6) Broneeringuinfo võib aidata
õiguskaitseasutustel raskeid rahvusvahelisi 
kuritegusid, sealhulgas terroriakte, 
ennetada, avastada, uurida ja nende eest 
vastutusele võtta.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Broneeringuinfo aitab
õiguskaitseasutustel raskeid kuritegusid, 
sealhulgas terroriakte, ennetada, avastada, 
uurida ja nende eest vastutusele võtta, sest 
õiguskaitseasutused saavad võrrelda 
broneeringuinfot tagaotsitavaid isikuid ja 
esemeid hõlmavate andmebaasidega, 
koguda tõendeid ning vajaduse korral 
tuvastada kurjategijate kaasosalisi ja 
paljastada kuritegelikke võrgustikke.

(6) Broneeringuinfo võib aidata
õiguskaitseasutustel raskeid rahvusvahelisi 
kuritegusid, sealhulgas terroriakte, 
ennetada, avastada, uurida ja nende eest 
vastutusele võtta, sest õiguskaitseasutused 
saavad võrrelda broneeringuinfot 
tagaotsitavaid isikuid ja esemeid hõlmavate 
andmebaasidega, leida vajalikke tõendeid 
ning vajaduse korral tuvastada kurjategijate 
kaasosalisi ja paljastada kuritegelikke 
võrgustikke.

Or. en
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Muudatusettepanek 60
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Broneeringuinfo aitab
õiguskaitseasutustel raskeid kuritegusid, 
sealhulgas terroriakte, ennetada, avastada, 
uurida ja nende eest vastutusele võtta, sest 
õiguskaitseasutused saavad võrrelda 
broneeringuinfot tagaotsitavaid isikuid ja 
esemeid hõlmavate andmebaasidega, 
koguda tõendeid ning vajaduse korral 
tuvastada kurjategijate kaasosalisi ja 
paljastada kuritegelikke võrgustikke.

(6) Broneeringuinfo võib aidata
õiguskaitseasutustel erakorralistel 
asjaoludel raskeid rahvusvahelisi 
kuritegusid, sealhulgas terroriakte, 
ennetada, avastada, uurida ja nende eest 
vastutusele võtta, sest õiguskaitseasutused 
saavad võrrelda broneeringuinfot 
tagaotsitavaid isikuid ja esemeid hõlmavate 
andmebaasidega, koguda tõendeid ning 
vajaduse korral tuvastada kurjategijate 
kaasosalisi ja paljastada kuritegelikke 
võrgustikke.

Or. en

Muudatusettepanek 61
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Broneeringuinfo aitab
õiguskaitseasutustel raskeid kuritegusid, 
sealhulgas terroriakte, ennetada, avastada, 
uurida ja nende eest vastutusele võtta, sest 
õiguskaitseasutused saavad võrrelda 
broneeringuinfot tagaotsitavaid isikuid ja 
esemeid hõlmavate andmebaasidega, 
koguda tõendeid ning vajaduse korral 
tuvastada kurjategijate kaasosalisi ja 
paljastada kuritegelikke võrgustikke.

(6) Broneeringuinfo võib aidata
õiguskaitseasutustel terroriakte ennetada, 
avastada, uurida ja nende eest vastutusele 
võtta.

Or. en
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Muudatusettepanek 62
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Broneeringuinfo aitab
õiguskaitseasutustel raskeid kuritegusid, 
sealhulgas terroriakte, ennetada, avastada, 
uurida ja nende eest vastutusele võtta, sest 
õiguskaitseasutused saavad võrrelda 
broneeringuinfot tagaotsitavaid isikuid ja 
esemeid hõlmavate andmebaasidega, 
koguda tõendeid ning vajaduse korral 
tuvastada kurjategijate kaasosalisi ja 
paljastada kuritegelikke võrgustikke.

(6) Broneeringuinfo võib aidata
õiguskaitseasutustel raskeid kuritegusid, 
sealhulgas terroriakte, ennetada, avastada, 
uurida ja nende eest vastutusele võtta, sest 
õiguskaitseasutused saavad võrrelda 
broneeringuinfot tagaotsitavaid isikuid ja 
esemeid hõlmavate andmebaasidega, 
koguda tõendeid ning vajaduse korral 
tuvastada kurjategijate kaasosalisi ja 
paljastada kuritegelikke võrgustikke.

Or. en

Muudatusettepanek 63
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Broneeringuinfo aitab
õiguskaitseasutustel raskeid kuritegusid, 
sealhulgas terroriakte, ennetada, avastada, 
uurida ja nende eest vastutusele võtta, sest 
õiguskaitseasutused saavad võrrelda 
broneeringuinfot tagaotsitavaid isikuid ja 
esemeid hõlmavate andmebaasidega, 
koguda tõendeid ning vajaduse korral 
tuvastada kurjategijate kaasosalisi ja 
paljastada kuritegelikke võrgustikke.

(6) Broneeringuinfo võib aidata
õiguskaitseasutustel raskeid rahvusvahelisi 
kuritegusid, sealhulgas terroriakte, 
ennetada, avastada, uurida ja nende eest 
vastutusele võtta, sest õiguskaitseasutused 
saavad võrrelda broneeringuinfot 
tagaotsitavaid isikuid ja esemeid hõlmavate 
andmebaasidega, leida vajalikke tõendeid 
ning vajaduse korral tuvastada kurjategijate 
kaasosalisi ja paljastada kuritegelikke 
võrgustikke.

Or. en
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Muudatusettepanek 64
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Broneeringuinfo võimaldab 
õiguskaitseasutustel välja selgitada isikud, 
kes on olnud eelnevalt „tundmatud”, st 
keda varem ei ole kahtlustatud rasketes 
kuritegudes ega terrorismis osalemises, 
kuid kelle kohta broneeringuinfo analüüs 
näitab, et nad võivad sellistes kuritegudes 
osaleda ja keda pädevad asutused peaksid 
seetõttu täiendavalt uurima. 
Õiguskaitseasutused saavad 
broneeringuinfot kasutada raskete 
kuritegude ja terrorismiohuga 
võitlemiseks teisest perspektiivist kui 
muude isikuandmete kategooriate 
töötlemise kaudu. Kuid selleks et tagada, 
et süütute ja mittekahtlustatavate isikute 
andmeid töödeldakse võimalikult piiratud 
ulatuses, tuleks hindamiskriteeriumide 
koostamise ja rakendamisega seotud 
broneeringuinfo kasutamise aspektid 
piiritleda raskete kuritegudega, mis on 
olemuselt ka rahvusvahelised, st on 
lahutamatult seotud reisimisega ja seega 
ka töödeldavate andmete liigiga.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 65
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Broneeringuinfo võimaldab 
õiguskaitseasutustel välja selgitada isikud, 
kes on olnud eelnevalt „tundmatud”, st 

välja jäetud
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keda varem ei ole kahtlustatud rasketes 
kuritegudes ega terrorismis osalemises, 
kuid kelle kohta broneeringuinfo analüüs 
näitab, et nad võivad sellistes kuritegudes 
osaleda ja keda pädevad asutused peaksid 
seetõttu täiendavalt uurima. 
Õiguskaitseasutused saavad 
broneeringuinfot kasutada raskete 
kuritegude ja terrorismiohuga 
võitlemiseks teisest perspektiivist kui 
muude isikuandmete kategooriate 
töötlemise kaudu. Kuid selleks et tagada, 
et süütute ja mittekahtlustatavate isikute 
andmeid töödeldakse võimalikult piiratud 
ulatuses, tuleks hindamiskriteeriumide 
koostamise ja rakendamisega seotud 
broneeringuinfo kasutamise aspektid 
piiritleda raskete kuritegudega, mis on 
olemuselt ka rahvusvahelised, st on 
lahutamatult seotud reisimisega ja seega 
ka töödeldavate andmete liigiga.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Broneeringuinfo võimaldab 
õiguskaitseasutustel välja selgitada isikud, 
kes on olnud eelnevalt „tundmatud”, st 
keda varem ei ole kahtlustatud rasketes 
kuritegudes ega terrorismis osalemises, 
kuid kelle kohta broneeringuinfo analüüs 
näitab, et nad võivad sellistes kuritegudes 
osaleda ja keda pädevad asutused peaksid 
seetõttu täiendavalt uurima. 
Õiguskaitseasutused saavad 
broneeringuinfot kasutada raskete 
kuritegude ja terrorismiohuga 
võitlemiseks teisest perspektiivist kui 
muude isikuandmete kategooriate 

välja jäetud
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töötlemise kaudu. Kuid selleks et tagada, 
et süütute ja mittekahtlustatavate isikute 
andmeid töödeldakse võimalikult piiratud 
ulatuses, tuleks hindamiskriteeriumide 
koostamise ja rakendamisega seotud 
broneeringuinfo kasutamise aspektid 
piiritleda raskete kuritegudega, mis on 
olemuselt ka rahvusvahelised, st on
lahutamatult seotud reisimisega ja seega 
ka töödeldavate andmete liigiga.

Or. en

Selgitus

Profileerimist või hindamiskriteeriumide loomist ja kohaldamist ei tohi lubada, kui ELi 
tasandil puudub profileerimise õiguslik määratlus.

Muudatusettepanek 67
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Broneeringuinfo võimaldab 
õiguskaitseasutustel välja selgitada isikud, 
kes on olnud eelnevalt „tundmatud”, st 
keda varem ei ole kahtlustatud rasketes 
kuritegudes ega terrorismis osalemises, 
kuid kelle kohta broneeringuinfo analüüs 
näitab, et nad võivad sellistes kuritegudes 
osaleda ja keda pädevad asutused peaksid 
seetõttu täiendavalt uurima. 
Õiguskaitseasutused saavad 
broneeringuinfot kasutada raskete 
kuritegude ja terrorismiohuga 
võitlemiseks teisest perspektiivist kui 
muude isikuandmete kategooriate 
töötlemise kaudu. Kuid selleks et tagada, 
et süütute ja mittekahtlustatavate isikute 
andmeid töödeldakse võimalikult piiratud 
ulatuses, tuleks hindamiskriteeriumide 
koostamise ja rakendamisega seotud 
broneeringuinfo kasutamise aspektid 

välja jäetud
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piiritleda raskete kuritegudega, mis on 
olemuselt ka rahvusvahelised, st on 
lahutamatult seotud reisimisega ja seega 
ka töödeldavate andmete liigiga.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Broneeringuinfo võimaldab
õiguskaitseasutustel välja selgitada isikud, 
kes on olnud eelnevalt „tundmatud”, st 
keda varem ei ole kahtlustatud rasketes 
kuritegudes ega terrorismis osalemises, 
kuid kelle kohta broneeringuinfo analüüs 
näitab, et nad võivad sellistes kuritegudes 
osaleda ja keda pädevad asutused peaksid
seetõttu täiendavalt uurima. 
Õiguskaitseasutused saavad 
broneeringuinfot kasutada raskete 
kuritegude ja terrorismiohuga võitlemiseks 
teisest perspektiivist kui muude 
isikuandmete kategooriate töötlemise 
kaudu. Kuid selleks et tagada, et süütute ja 
mittekahtlustatavate isikute andmeid 
töödeldakse võimalikult piiratud ulatuses, 
tuleks hindamiskriteeriumide koostamise 
ja rakendamisega seotud broneeringuinfo 
kasutamise aspektid piiritleda raskete 
kuritegudega, mis on olemuselt ka 
rahvusvahelised, st on lahutamatult seotud 
reisimisega ja seega ka töödeldavate 
andmete liigiga.

(7) Broneeringuinfo võib võimaldada
õiguskaitseasutustel välja selgitada isikud, 
kes on olnud eelnevalt „tundmatud”, st 
keda varem ei ole kahtlustatud rasketes 
rahvusvahelistes kuritegudes ega 
terrorismis osalemises, kuid kelle kohta 
broneeringuinfo analüüs näitab, et nad 
võivad sellistes kuritegudes osaleda. Kuna 
seda laadi oletus ei anna alust 
kahtlustuseks, peaksid pädevad asutused 
seetõttu kõnealuseid isikuid täiendavalt 
uurima ainult konkreetsete terrorismi või 
raskete kuritegudega seotud juhtudel. 
Õiguskaitseasutused saavad 
broneeringuinfot kasutada raskete 
rahvusvaheliste kuritegude ja 
terrorismiohuga võitlemiseks teisest 
perspektiivist kui muude isikuandmete 
kategooriate töötlemise kaudu. Kuid 
selleks et tagada, et süütute ja 
mittekahtlustatavate isikute andmeid 
töödeldakse võimalikult piiratud ulatuses, 
tuleks broneeringuinfo kasutamine 
piiritleda raskete kuritegudega, mis on 
olemuselt ka rahvusvahelised, st on 
lahutamatult seotud reisimisega ja seega ka 
töödeldavate andmete liigiga.

Or. en
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Muudatusettepanek 69
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Broneeringuinfo võimaldab 
õiguskaitseasutustel välja selgitada isikud, 
kes on olnud eelnevalt „tundmatud”, st 
keda varem ei ole kahtlustatud rasketes 
kuritegudes ega terrorismis osalemises, 
kuid kelle kohta broneeringuinfo analüüs 
näitab, et nad võivad sellistes kuritegudes 
osaleda ja keda pädevad asutused peaksid 
seetõttu täiendavalt uurima. 
Õiguskaitseasutused saavad 
broneeringuinfot kasutada raskete 
kuritegude ja terrorismiohuga võitlemiseks 
teisest perspektiivist kui muude 
isikuandmete kategooriate töötlemise 
kaudu. Kuid selleks et tagada, et süütute ja 
mittekahtlustatavate isikute andmeid 
töödeldakse võimalikult piiratud ulatuses, 
tuleks hindamiskriteeriumide koostamise ja 
rakendamisega seotud broneeringuinfo 
kasutamise aspektid piiritleda raskete 
kuritegudega, mis on olemuselt ka 
rahvusvahelised, st on lahutamatult seotud 
reisimisega ja seega ka töödeldavate 
andmete liigiga.

(7) Broneeringuinfo võimaldab 
õiguskaitseasutustel välja selgitada isikud, 
kes on olnud eelnevalt „tundmatud”, st 
keda varem ei ole kahtlustatud terrorismis 
osalemises, kuid kelle kohta 
broneeringuinfo analüüs näitab, et nad 
võivad sellistes kuritegudes osaleda ja keda 
pädevad asutused peaksid seetõttu 
täiendavalt uurima. Õiguskaitseasutused 
saavad broneeringuinfot kasutada 
terrorismiohuga võitlemiseks teisest 
perspektiivist kui muude isikuandmete 
kategooriate töötlemise kaudu. Kuid 
selleks et tagada, et süütute ja 
mittekahtlustatavate isikute andmeid 
töödeldakse võimalikult piiratud ulatuses, 
tuleks hindamiskriteeriumide koostamise ja 
rakendamisega seotud broneeringuinfo 
kasutamise aspektid piiritleda raskete 
kuritegudega, mis on olemuselt ka 
rahvusvahelised, st on lahutamatult seotud 
reisimisega ja seega ka töödeldavate 
andmete liigiga, st terrorism.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Isikuandmete töötlemine peab olema 
proportsionaalne käesoleva direktiivi 
konkreetse julgeolekueesmärgiga.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 71
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Isikuandmete töötlemine peab olema 
proportsionaalne käesoleva direktiivi 
konkreetse julgeolekueesmärgiga.

(8) Isikuandmete töötlemine peab olema 
vajalik ja proportsionaalne käesoleva 
direktiivi konkreetse eesmärgiga.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Teatavatel juhtudel on loonud 
lisandväärtust broneeringuinfo 
kasutamine koos reisijaid käsitleva 
eelteabega, sest see aitab liikmesriikidel 
tuvastada isikute isikusamasust ja 
tugevdada seeläbi nende andmete väärtust 
õiguskaitse seisukohast.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 73
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Teatavatel juhtudel on loonud 
lisandväärtust broneeringuinfo 
kasutamine koos reisijaid käsitleva 
eelteabega, sest see aitab liikmesriikidel 
tuvastada isikute isikusamasust ja 
tugevdada seeläbi nende andmete väärtust 
õiguskaitse seisukohast.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 74
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Terroriaktide ja raskete kuritegude 
ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks 
ja nende eest vastutusele võtmiseks on 
seega oluline, et liikmesriigid kehtestavad 
sätted Euroopa Liidu liikmesriikidesse või 
Euroopa Liidu liikmesriikidest 
rahvusvahelisi lende korraldavate 
lennuettevõtjate kohustuste kohta.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 75
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Terroriaktide ja raskete kuritegude 
ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks 
ja nende eest vastutusele võtmiseks on 
seega oluline, et liikmesriigid kehtestavad 

välja jäetud
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sätted Euroopa Liidu liikmesriikidesse või 
Euroopa Liidu liikmesriikidest 
rahvusvahelisi lende korraldavate 
lennuettevõtjate kohustuste kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Terroriaktide ja raskete kuritegude 
ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja 
nende eest vastutusele võtmiseks on seega 
oluline, et liikmesriigid kehtestavad sätted 
Euroopa Liidu liikmesriikidesse või 
Euroopa Liidu liikmesriikidest 
rahvusvahelisi lende korraldavate 
lennuettevõtjate kohustuste kohta.

(10) Terroriaktide ja raskete 
rahvusvaheliste kuritegude ennetamiseks, 
avastamiseks, uurimiseks ja nende eest 
vastutusele võtmiseks võivad liikmesriigid 
kehtestada sätted Euroopa Liidu 
liikmesriikidesse või Euroopa Liidu 
liikmesriikidest rahvusvahelisi lende 
korraldavate lennuettevõtjate kohustuste 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Terroriaktide ja raskete kuritegude
ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja 
nende eest vastutusele võtmiseks on seega 
oluline, et liikmesriigid kehtestavad sätted 
Euroopa Liidu liikmesriikidesse või 
Euroopa Liidu liikmesriikidest 
rahvusvahelisi lende korraldavate 
lennuettevõtjate kohustuste kohta.

(10) Terroriaktide ennetamiseks, 
avastamiseks, uurimiseks ja nende eest 
vastutusele võtmiseks on seega oluline, et 
liikmesriigid kehtestavad sätted Euroopa 
Liidu liikmesriikidesse või Euroopa Liidu 
liikmesriikidest rahvusvahelisi lende 
korraldavate lennuettevõtjate kohustuste 
kohta.
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Or. en

Muudatusettepanek 78
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Terroriaktide ja raskete kuritegude 
ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja 
nende eest vastutusele võtmiseks on seega 
oluline, et liikmesriigid kehtestavad sätted 
Euroopa Liidu liikmesriikidesse või 
Euroopa Liidu liikmesriikidest 
rahvusvahelisi lende korraldavate 
lennuettevõtjate kohustuste kohta.

(10) Terroriaktide ja raskete 
rahvusvaheliste kuritegude ennetamiseks, 
avastamiseks, uurimiseks ja nende eest 
vastutusele võtmiseks on seega oluline, et 
liikmesriigid kehtestavad sätted Euroopa 
Liidu liikmesriikidesse või Euroopa Liidu 
liikmesriikidest rahvusvahelisi lende 
korraldavate lennuettevõtjate kohustuste 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Manfred Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Terroriaktide ja raskete kuritegude
ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja 
nende eest vastutusele võtmiseks on seega 
oluline, et liikmesriigid kehtestavad sätted 
Euroopa Liidu liikmesriikidesse või 
Euroopa Liidu liikmesriikidest 
rahvusvahelisi lende korraldavate 
lennuettevõtjate kohustuste kohta.

(10) Terroriaktide ja raskete kuritegude 
ennetamisele, avastamisele, uurimisele ja 
nende eest vastutusele võtmisele aitaks 
kaasa, kui liikmesriigid kehtestavad sätted 
Euroopa Liidu liikmesriikidesse või 
Euroopa Liidu liikmesriikidest 
rahvusvahelisi lende korraldavate 
lennuettevõtjate kohustuste kohta.
Liikmesriikidele jäetakse siiski võimalus 
otsustada, kas nad soovivad 
broneeringuinfot nendel eesmärkidel 
kasutada. Käesoleva direktiivi sätteid 
kohaldatakse ainult broneeringuinfot 
kasutavate liikmesriikide suhtes.
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Or. de

Muudatusettepanek 80
Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Terroriaktide ja raskete kuritegude 
ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja 
nende eest vastutusele võtmiseks on seega 
oluline, et liikmesriigid kehtestavad sätted 
Euroopa Liidu liikmesriikidesse või 
Euroopa Liidu liikmesriikidest 
rahvusvahelisi lende korraldavate 
lennuettevõtjate kohustuste kohta.

(10) Terroriaktide ja raskete kuritegude 
ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja 
nende eest vastutusele võtmiseks on seega 
oluline, et liikmesriigid kehtestavad sätted 
Euroopa Liidu liikmesriikidesse või 
Euroopa Liidu liikmesriikidest 
liidusiseseid ja -väliseid lende korraldavate 
lennuettevõtjate kohustuste kohta.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on teha järeldusi kõikide Euroopa Liidu siseste lendude 
kaasamise kohta käesoleva direktiivi kohaldamisalasse. Terminoloogia liidusiseste ja -väliste 
lendude kohta on eelistatav, kuna Schengeni piirieeskirjadest üle võetud rahvusvahelised 
lennud / siselennud ei ole kohandatud käesolevale direktiivile, mida kohaldatakse kogu 
Euroopa Liidu territooriumil.

Muudatusettepanek 81
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Terroriaktide ja raskete kuritegude 
ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja 
nende eest vastutusele võtmiseks on seega 
oluline, et liikmesriigid kehtestavad sätted 
Euroopa Liidu liikmesriikidesse või 
Euroopa Liidu liikmesriikidest 
rahvusvahelisi lende korraldavate 

(10) Terroriaktide ja raskete 
rahvusvaheliste kuritegude ennetamiseks, 
avastamiseks, uurimiseks ja nende eest 
vastutusele võtmiseks on seega oluline, et 
liikmesriigid kehtestavad sätted Euroopa 
Liidu liikmesriikidesse või Euroopa Liidu 
liikmesriikidest sihtotstarbelisi 
rahvusvahelisi lende korraldavate 
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lennuettevõtjate kohustuste kohta. lennuettevõtjate kohustuste kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Lennuettevõtjad juba koguvad ja 
töötlevad oma reisijate broneeringuinfot 
ärilistel eesmärkidel. Käesoleva 
direktiiviga ei tohiks seada 
lennuettevõtjatele kohustust koguda 
reisijatelt täiendavaid andmeid või neid 
säilitada ega seada reisijatele kohustust 
esitada täiendavaid andmeid lisaks neile, 
mis lennuettevõtjaile juba niigi esitatakse.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 83
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Lennuettevõtjad juba koguvad ja 
töötlevad oma reisijate broneeringuinfot 
ärilistel eesmärkidel. Käesoleva 
direktiiviga ei tohiks seada 
lennuettevõtjatele kohustust koguda 
reisijatelt täiendavaid andmeid või neid 
säilitada ega seada reisijatele kohustust 
esitada täiendavaid andmeid lisaks neile, 
mis lennuettevõtjaile juba niigi esitatakse.

(11) Lennuettevõtjad juba koguvad ja 
töötlevad oma reisijate broneeringuinfot 
ärilistel eesmärkidel. Käesoleva 
direktiiviga ei tohiks seada 
lennuettevõtjatele kohustust koguda 
reisijatelt täiendavaid andmeid või neid 
säilitada ega seada reisijatele kohustust 
esitada täiendavaid andmeid lisaks neile, 
mis lennuettevõtjaile juba niigi esitatakse.
Kui lennuettevõtjad ei kogu neid andmeid 
tavapärase äritegevuse käigus, ei tohiks 
neilt nõuda andmete kogumise protsessi 
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väljatöötamist.

Or. en

Muudatusettepanek 84
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Broneeringuinfo töötlemise ja 
edastamise kulud peaksid kandma 
liikmesriigid.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Terroriaktide määratlus tuleks võtta 
nõukogu raamotsuse 2002/475/JSK 
(terrorismivastase võitluse kohta) 
artiklitest 1–4. Raske kuriteo määratlus 
tuleks võtta nõukogu 13. juuni 
2002. aasta raamotsuse 2002/584/JSK 
(Euroopa vahistamismääruse ja 
liikmesriikidevahelise üleandmiskorra 
kohta) artiklist 2. Liikmesriigid võivad 
aga välja jätta need kergemad süüteod, 
mille puhul, võttes arvesse nende 
kriminaalõigussüsteemi, ei oleks 
käesoleva direktiivi alusel toimuv 
broneeringuinfo töötlemine kooskõlas 
proportsionaalsuse põhimõttega. Raskete 
rahvusvaheliste kuritegude määratlus 
tuleks võtta nõukogu 
raamotsuse 2002/584/JSK artiklist 2 ja 

välja jäetud
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ÜRO rahvusvahelise organiseeritud 
kuritegevuse vastasest konventsioonist.

Or. en

Muudatusettepanek 86
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Terroriaktide määratlus tuleks võtta 
nõukogu raamotsuse 2002/475/JSK 
(terrorismivastase võitluse kohta) 
artiklitest 1–4. Raske kuriteo määratlus 
tuleks võtta nõukogu 13. juuni 2002. aasta 
raamotsuse 2002/584/JSK (Euroopa 
vahistamismääruse ja 
liikmesriikidevahelise üleandmiskorra 
kohta) artiklist 2. Liikmesriigid võivad 
aga välja jätta need kergemad süüteod,
mille puhul, võttes arvesse nende 
kriminaalõigussüsteemi, ei oleks 
käesoleva direktiivi alusel toimuv 
broneeringuinfo töötlemine kooskõlas 
proportsionaalsuse põhimõttega. Raskete 
rahvusvaheliste kuritegude määratlus 
tuleks võtta nõukogu 
raamotsuse 2002/584/JSK artiklist 2 ja 
ÜRO rahvusvahelise organiseeritud 
kuritegevuse vastasest konventsioonist.

(12) Terroriaktide määratlus tuleks võtta 
nõukogu raamotsuse 2002/475/JSK 
(terrorismivastase võitluse kohta) 
artiklitest 1–4. Raske rahvusvahelise 
kuriteo määratlus tuleks võtta nõukogu 
raamotsuse 2002/584/JSK artikli 2 
lõikest 2 üksnes juhul, kui see on 
liikmesriigi siseriikliku õiguse kohaselt 
karistatav vabadusekaotuse või vabadust 
piirava julgeolekumeetmega, mille 
maksimaalne pikkus on vähemalt kolm 
aastat, ja kui see on toime pandud mitmes 
liikmesriigis, ja ÜRO rahvusvahelise 
organiseeritud kuritegevuse vastasest 
konventsioonist.

Or. en

Selgitus

Broneeringuinfot tuleks töödelda üksnes terroriaktide ja raskete rahvusvaheliste kuritegude 
ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks. Broneeringuinfot 
ei kasutata teistel eesmärkidel.

Muudatusettepanek 87
Birgit Sippel, Carmen Romero López
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Terroriaktide määratlus tuleks võtta 
nõukogu raamotsuse 2002/475/JSK 
(terrorismivastase võitluse kohta) 
artiklitest 1–4. Raske kuriteo määratlus 
tuleks võtta nõukogu 13. juuni 2002. aasta 
raamotsuse 2002/584/JSK (Euroopa 
vahistamismääruse ja 
liikmesriikidevahelise üleandmiskorra 
kohta) artiklist 2. Liikmesriigid võivad aga 
välja jätta need kergemad süüteod, mille 
puhul, võttes arvesse nende 
kriminaalõigussüsteemi, ei oleks käesoleva 
direktiivi alusel toimuv broneeringuinfo 
töötlemine kooskõlas proportsionaalsuse 
põhimõttega. Raskete rahvusvaheliste 
kuritegude määratlus tuleks võtta nõukogu 
raamotsuse 2002/584/JSK artiklist 2 ja 
ÜRO rahvusvahelise organiseeritud 
kuritegevuse vastasest konventsioonist.

(12) Terroriaktide määratlus tuleks võtta 
nõukogu raamotsuse 2002/475/JSK 
(terrorismivastase võitluse kohta) 
artiklitest 1–4. Raske kuriteo määratlus 
tuleks võtta nõukogu 13. juuni 2002. aasta 
raamotsuse 2002/584/JSK (Euroopa 
vahistamismääruse ja 
liikmesriikidevahelise üleandmiskorra 
kohta) artiklist 2. Liikmesriigid peaksid
aga välja jätma need kergemad süüteod, 
mille puhul, võttes arvesse nende 
kriminaalõigussüsteemi, ei oleks käesoleva 
direktiivi alusel toimuv broneeringuinfo 
töötlemine kooskõlas proportsionaalsuse 
põhimõttega. Raskete rahvusvaheliste 
kuritegude määratlus tuleks võtta nõukogu 
raamotsuse 2002/584/JSK artiklist 2 ja 
ÜRO rahvusvahelise organiseeritud 
kuritegevuse vastasest konventsioonist.

Or. en

Muudatusettepanek 88
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Terroriaktide määratlus tuleks võtta 
nõukogu raamotsuse 2002/475/JSK 
(terrorismivastase võitluse kohta) 
artiklitest 1–4. Raske kuriteo määratlus 
tuleks võtta nõukogu 13. juuni 2002. aasta 
raamotsuse 2002/584/JSK (Euroopa 
vahistamismääruse ja 
liikmesriikidevahelise üleandmiskorra 
kohta) artiklist 2. Liikmesriigid võivad aga 
välja jätta need kergemad süüteod, mille 

(12) Terroriaktide määratlus tuleks võtta 
nõukogu raamotsuse 2002/475/JSK 
(terrorismivastase võitluse kohta) 
artiklitest 1–4. Raske kuriteo määratlus 
tuleks võtta nõukogu 13. juuni 2002. aasta 
raamotsuse 2002/584/JSK (Euroopa 
vahistamismääruse ja 
liikmesriikidevahelise üleandmiskorra 
kohta) artiklist 2. Broneeringuinfo üksus 
võib aga välja jätta need kergemad süüteod, 
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puhul, võttes arvesse nende 
kriminaalõigussüsteemi, ei oleks 
käesoleva direktiivi alusel toimuv 
broneeringuinfo töötlemine kooskõlas 
proportsionaalsuse põhimõttega. Raskete 
rahvusvaheliste kuritegude määratlus 
tuleks võtta nõukogu 
raamotsuse 2002/584/JSK artiklist 2 ja 
ÜRO rahvusvahelise organiseeritud 
kuritegevuse vastasest konventsioonist.

mille puhul ei oleks käesoleva direktiivi 
alusel toimuv broneeringuinfo töötlemine 
kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega. 
Raskete rahvusvaheliste kuritegude 
määratlus tuleks võtta nõukogu 
raamotsuse 2002/584/JSK artiklist 2 ja 
ÜRO rahvusvahelise organiseeritud 
kuritegevuse vastasest konventsioonist.

Or. de

Muudatusettepanek 89
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Terroriaktide määratlus tuleks võtta 
nõukogu raamotsuse 2002/475/JSK 
(terrorismivastase võitluse kohta) 
artiklitest 1–4. Raske kuriteo määratlus 
tuleks võtta nõukogu 13. juuni 2002. aasta
raamotsuse 2002/584/JSK (Euroopa 
vahistamismääruse ja 
liikmesriikidevahelise üleandmiskorra 
kohta) artiklist 2. Liikmesriigid võivad aga
välja jätta need kergemad süüteod, mille 
puhul, võttes arvesse nende 
kriminaalõigussüsteemi, ei oleks käesoleva 
direktiivi alusel toimuv broneeringuinfo 
töötlemine kooskõlas proportsionaalsuse 
põhimõttega. Raskete rahvusvaheliste 
kuritegude määratlus tuleks võtta 
nõukogu raamotsuse 2002/584/JSK 
artiklist 2 ja ÜRO rahvusvahelise 
organiseeritud kuritegevuse vastasest 
konventsioonist.

(12) Terroriaktide määratlus tuleks võtta 
nõukogu raamotsuse 2002/475/JSK 
(terrorismivastase võitluse kohta) 
artiklist 1. Raske rahvusvahelise kuriteo 
määratlus tuleks võtta nõukogu 
raamotsuse 2002/584/JSK artiklist 2 ja 
ÜRO rahvusvahelise organiseeritud 
kuritegevuse vastasest konventsioonist. 
Liikmesriigid peaksid välja jätma need 
süüteod, mille puhul, võttes arvesse nende 
kriminaalõigussüsteemi, ei oleks käesoleva 
direktiivi alusel toimuv broneeringuinfo 
töötlemine kooskõlas proportsionaalsuse 
põhimõttega.

Or. en
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Muudatusettepanek 90
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Terroriaktide määratlus tuleks võtta 
nõukogu raamotsuse 2002/475/JSK 
(terrorismivastase võitluse kohta) 
artiklitest 1–4. Raske kuriteo määratlus 
tuleks võtta nõukogu 13. juuni 
2002. aasta raamotsuse 2002/584/JSK 
(Euroopa vahistamismääruse ja 
liikmesriikidevahelise üleandmiskorra 
kohta) artiklist 2. Liikmesriigid võivad 
aga välja jätta need kergemad süüteod, 
mille puhul, võttes arvesse nende 
kriminaalõigussüsteemi, ei oleks 
käesoleva direktiivi alusel toimuv 
broneeringuinfo töötlemine kooskõlas 
proportsionaalsuse põhimõttega. Raskete 
rahvusvaheliste kuritegude määratlus 
tuleks võtta nõukogu 
raamotsuse 2002/584/JSK artiklist 2 ja 
ÜRO rahvusvahelise organiseeritud 
kuritegevuse vastasest konventsioonist.

(12) Terroriaktide määratlus tuleks võtta 
nõukogu raamotsuse 2002/475/JSK 
(terrorismivastase võitluse kohta) 
artiklitest 1–4.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Terroriaktide määratlus tuleks võtta 
nõukogu raamotsuse 2002/475/JSK 
(terrorismivastase võitluse kohta) 
artiklitest 1–4. Raske kuriteo määratlus 
tuleks võtta nõukogu 13. juuni 2002. aasta 
raamotsuse 2002/584/JSK (Euroopa 
vahistamismääruse ja 

(12) Terroriaktide määratlus tuleks võtta 
nõukogu raamotsuse 2002/475/JSK 
(terrorismivastase võitluse kohta) 
artiklitest 1–4. Raske rahvusvahelise 
kuriteo määratlus tuleks võtta nõukogu 
13. juuni 2002. aasta 
raamotsuse 2002/584/JSK (Euroopa 
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liikmesriikidevahelise üleandmiskorra 
kohta) artiklist 2. Liikmesriigid võivad aga 
välja jätta need kergemad süüteod, mille 
puhul, võttes arvesse nende 
kriminaalõigussüsteemi, ei oleks käesoleva 
direktiivi alusel toimuv broneeringuinfo 
töötlemine kooskõlas proportsionaalsuse 
põhimõttega. Raskete rahvusvaheliste 
kuritegude määratlus tuleks võtta 
nõukogu raamotsuse 2002/584/JSK 
artiklist 2 ja ÜRO rahvusvahelise 
organiseeritud kuritegevuse vastasest 
konventsioonist.

vahistamismääruse ja 
liikmesriikidevahelise üleandmiskorra 
kohta) artiklist 2 ja ÜRO rahvusvahelise 
organiseeritud kuritegevuse vastasest 
konventsioonist. Liikmesriigid võivad aga 
välja jätta need kergemad süüteod, mille 
puhul, võttes arvesse nende 
kriminaalõigussüsteemi, ei oleks käesoleva 
direktiivi alusel toimuv broneeringuinfo 
töötlemine kooskõlas proportsionaalsuse 
põhimõttega.

Or. en

Muudatusettepanek 92
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Terroriaktide määratlus tuleks võtta 
nõukogu raamotsuse 2002/475/JSK 
(terrorismivastase võitluse kohta) 
artiklitest 1–4. Raske kuriteo määratlus 
tuleks võtta nõukogu 13. juuni 2002. aasta 
raamotsuse 2002/584/JSK (Euroopa 
vahistamismääruse ja 
liikmesriikidevahelise üleandmiskorra 
kohta) artiklist 2. Liikmesriigid võivad aga 
välja jätta need kergemad süüteod, mille 
puhul, võttes arvesse nende 
kriminaalõigussüsteemi, ei oleks käesoleva 
direktiivi alusel toimuv broneeringuinfo 
töötlemine kooskõlas proportsionaalsuse 
põhimõttega. Raskete rahvusvaheliste 
kuritegude määratlus tuleks võtta 
nõukogu raamotsuse 2002/584/JSK 
artiklist 2 ja ÜRO rahvusvahelise 
organiseeritud kuritegevuse vastasest 
konventsioonist.

(12) Terroriaktide määratlus tuleks võtta 
nõukogu raamotsuse 2002/475/JSK 
(terrorismivastase võitluse kohta) 
artiklist 1. Raske rahvusvahelise kuriteo 
määratlus tuleks võtta nõukogu 13. juuni 
2002. aasta raamotsuse 2002/584/JSK 
(Euroopa vahistamismääruse kohta) 
artiklist 2 ja ÜRO rahvusvahelise 
organiseeritud kuritegevuse vastasest 
konventsioonist. Liikmesriigid peaksid aga 
välja jätma need kergemad süüteod, mille 
puhul, võttes arvesse nende 
kriminaalõigussüsteemi, ei oleks käesoleva 
direktiivi alusel toimuv broneeringuinfo 
töötlemine kooskõlas proportsionaalsuse 
põhimõttega.

Or. en



PE486.017v02-00 32/95 AM\898279ET.doc

ET

Muudatusettepanek 93
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Broneeringuinfo tuleks edastada 
asjaomase liikmesriigi ühte 
kindlaksmääratud üksusesse 
(broneeringuinfo üksus), et tagada selgus 
ja vähendada lennuettevõtjate kulusid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 94
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Broneeringuinfo tuleks edastada 
asjaomase liikmesriigi ühte 
kindlaksmääratud üksusesse 
(broneeringuinfo üksus), et tagada selgus ja 
vähendada lennuettevõtjate kulusid.

(13) Broneeringuinfo tuleks edastada 
Euroopa Liidu ühte kindlaksmääratud 
üksusesse (broneeringuinfo üksus), et 
tagada selgus ja vähendada 
lennuettevõtjate kulusid.

Or. de

Selgitus

Detsentraliseeritud süsteemi rajamine tuleb tagasi lükata. Detsentraliseeritud süsteemiga 
võrreldes on kuni 27 riikliku broneeringuinfo üksuse rajamise kulud ning ka nende jooksvad 
personali- ja infrastruktuurikulud ebaproportsionaalselt suured. Detsentraliseeritud süsteemi 
puhul vastutaksid ülesehitamise eest liikmesriigid. Selline ülesanne käiks majandussurutise 
ajal paljudele liikmesriikidele korralduslikult ja rahaliselt üle jõu.

Muudatusettepanek 95
Tanja Fajon
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Broneeringuinfo tuleks edastada 
asjaomase liikmesriigi ühte 
kindlaksmääratud üksusesse 
(broneeringuinfo üksus), et tagada selgus ja 
vähendada lennuettevõtjate kulusid.

(13) Broneeringuinfo tuleks edastada 
asjaomase liikmesriigi ühte 
kindlaksmääratud üksusesse 
(broneeringuinfo üksus), et tagada selgus ja 
vähendada lennuettevõtjate kulusid.
Euroopa Liidu üldeelarvest tuleks anda 
liikmesriikidele või reisijatevedu 
teostavatele lennuettevõtjatele vajaduse 
korral rahalist toetust, et katta nende 
broneeringuinfosüsteemide loomise, 
käigus hoidmise ja hooldamise kulud ning 
edastada broneeringuinfot.

Or. en

Muudatusettepanek 96
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Liikmesriigid peaksid seoses 
broneeringuinfo edastamise või 
broneeringuinfo töötlemise tulemuste ja 
nende säilitamisega broneeringuinfo 
üksuse poolt tagama, et järgitakse 
kõrgeimaid turvanõudeid.

Or. ro

Muudatusettepanek 97
Hubert Pirker, Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Euroopa Komisjon peaks tagama, 
et liidu kõiki asutusi ja üksusi, näiteks 
agentuurid, kelle jaoks toovad käesoleva 
direktiivi sätted või nendest tulenevad 
liikmesriikide rakendussätted kaasa 
lisakulusid, varustatakse piisaval määral 
täiendavate rahaliste vahendite ja 
personaliga.

Or. de

Muudatusettepanek 98
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Broneeringuinfo üksusele esitatavate 
broneeringuinfo loetelude koostamisel 
tuleks võtta arvesse riigiasutuste 
õiguspärast nõuet ennetada, avastada, 
uurida ja nende eest vastutusele võtta 
terroriakte ja raskeid kuritegusid, 
parandades sellega ELi sisejulgeolekut 
ning kaitstes kodanike põhiõigusi, 
eelkõige õigust eraelu puutumatusele ja 
isikuandmete kaitsele. Sellised loetelud ei 
tohiks sisaldada selliseid isiklikke 
andmeid, mis paljastavad isiku rassilise 
või etnilise päritolu, tema poliitilisi 
vaateid, usulisi või filosoofilisi 
veendumusi, ja kuuluvust 
ametiühingusse, samuti andmeid 
tervisliku seisundi või seksuaalelu kohta. 
Broneeringuinfo peaks sisaldama reisija 
broneeringut ja marsruuti käsitlevaid 
üksikasju, mis võimaldavad pädevatel 
asutustel tuvastada sisejulgeolekut 
ohustada võivaid lennureisijaid.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 99
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Broneeringuinfo üksusele esitatavate 
broneeringuinfo loetelude koostamisel 
tuleks võtta arvesse riigiasutuste 
õiguspärast nõuet ennetada, avastada, 
uurida ja nende eest vastutusele võtta 
terroriakte ja raskeid kuritegusid, 
parandades sellega ELi sisejulgeolekut 
ning kaitstes kodanike põhiõigusi, eelkõige 
õigust eraelu puutumatusele ja 
isikuandmete kaitsele. Sellised loetelud ei 
tohiks sisaldada selliseid isiklikke 
andmeid, mis paljastavad isiku rassilise 
või etnilise päritolu, tema poliitilisi 
vaateid, usulisi või filosoofilisi 
veendumusi, ja kuuluvust 
ametiühingusse, samuti andmeid 
tervisliku seisundi või seksuaalelu kohta.
Broneeringuinfo peaks sisaldama reisija 
broneeringut ja marsruuti käsitlevaid 
üksikasju, mis võimaldavad pädevatel 
asutustel tuvastada sisejulgeolekut 
ohustada võivaid lennureisijaid.

(14) Broneeringuinfo üksusele esitatavate 
broneeringuinfo loetelude koostamisel 
tuleks võtta arvesse riigiasutuste 
õiguspärast nõuet ennetada, avastada, 
uurida ja nende eest vastutusele võtta 
terroriakte ja raskeid rahvusvahelisi 
kuritegusid, parandades sellega ELi 
sisejulgeolekut ning kaitstes kodanike 
põhiõigusi, eelkõige õigust eraelu 
puutumatusele ja isikuandmete kaitsele
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiviga [...] üksikisikute 
kaitse kohta seoses pädevates asutustes 
isikuandmete töötlemisega kuritegude 
tõkestamise, uurimise, avastamise ja 
nende eest vastutusele võtmise või 
kriminaalkaristuste täitmisele pööramise 
eesmärgil ning selliste andmete vaba 
liikumise kohta ning tagades vastavuse 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas, 
Euroopa Nõukogu konventsioonis nr 108 
isikute kaitse kohta isikuandmete 
automatiseeritud töötlemisel ning 
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 
kaitse konventsioonis pakutava kõrge 
kaitsetasemega. Sellised loetelud ei tohiks 
sisaldada tundlikke andmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 100
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Broneeringuinfo üksusele esitatavate 
broneeringuinfo loetelude koostamisel 
tuleks võtta arvesse riigiasutuste 
õiguspärast nõuet ennetada, avastada, 
uurida ja nende eest vastutusele võtta 
terroriakte ja raskeid kuritegusid, 
parandades sellega ELi sisejulgeolekut 
ning kaitstes kodanike põhiõigusi, eelkõige 
õigust eraelu puutumatusele ja 
isikuandmete kaitsele. Sellised loetelud ei 
tohiks sisaldada selliseid isiklikke 
andmeid, mis paljastavad isiku rassilise või 
etnilise päritolu, tema poliitilisi vaateid, 
usulisi või filosoofilisi veendumusi, ja 
kuuluvust ametiühingusse, samuti andmeid 
tervisliku seisundi või seksuaalelu kohta. 
Broneeringuinfo peaks sisaldama reisija 
broneeringut ja marsruuti käsitlevaid 
üksikasju, mis võimaldavad pädevatel 
asutustel tuvastada sisejulgeolekut 
ohustada võivaid lennureisijaid.

(14) Broneeringuinfo üksusele esitatavate 
broneeringuinfo loetelude koostamisel 
tuleks võtta arvesse riigiasutuste 
õiguspärast nõuet ennetada, avastada,
uurida ja nende eest vastutusele võtta 
terroriakte ja raskeid rahvusvahelisi 
kuritegusid, parandades sellega ELi 
sisejulgeolekut ning kaitstes kodanike 
põhiõigusi, eelkõige õigust eraelu 
puutumatusele ja isikuandmete kaitsele. 
Sellised loetelud ei tohiks sisaldada 
isiklikke andmeid, eelkõige andmeid, mis 
paljastavad isiku soo, rassilise, etnilise või 
sotsiaalse päritolu, geneetilised omadused, 
keele, tema poliitilisi vaateid, usulisi või 
filosoofilisi veendumusi, ja kuuluvust 
ametiühingusse, samuti andmeid tervisliku 
seisundi või seksuaalelu kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 101
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Broneeringuinfo üksusele esitatavate
broneeringuinfo loetelude koostamisel 
tuleks võtta arvesse riigiasutuste 
õiguspärast nõuet ennetada, avastada, 
uurida ja nende eest vastutusele võtta 
terroriakte ja raskeid kuritegusid, 
parandades sellega ELi sisejulgeolekut 
ning kaitstes kodanike põhiõigusi, eelkõige 
õigust eraelu puutumatusele ja 
isikuandmete kaitsele. Sellised loetelud ei 
tohiks sisaldada selliseid isiklikke 

(14) Broneeringuinfo üksusele esitatava
broneeringuinfo koostamisel tuleks võtta 
arvesse riigiasutuste õiguspärast nõuet 
ennetada, avastada, uurida ja nende eest 
vastutusele võtta terroriakte ja raskeid 
kuritegusid, parandades sellega ELi 
sisejulgeolekut ning kaitstes kodanike 
põhiõigusi, eelkõige õigust eraelu 
puutumatusele ja isikuandmete kaitsele. 
Sellised andmed ei tohiks sisaldada 
selliseid isiklikke andmeid, mis paljastavad 
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andmeid, mis paljastavad isiku rassilise või 
etnilise päritolu, tema poliitilisi vaateid, 
usulisi või filosoofilisi veendumusi, ja 
kuuluvust ametiühingusse, samuti andmeid 
tervisliku seisundi või seksuaalelu kohta. 
Broneeringuinfo peaks sisaldama reisija 
broneeringut ja marsruuti käsitlevaid 
üksikasju, mis võimaldavad pädevatel 
asutustel tuvastada sisejulgeolekut 
ohustada võivaid lennureisijaid.

isiku rassilise või etnilise päritolu, tema 
poliitilisi vaateid, usulisi või filosoofilisi 
veendumusi, ja kuuluvust ametiühingusse, 
samuti andmeid tervisliku seisundi või 
seksuaalelu kohta. Broneeringuinfo peaks 
sisaldama reisija broneeringut ja marsruuti 
käsitlevaid üksikasju, mis võimaldavad 
pädevatel asutustel tuvastada 
sisejulgeolekut ohustada võivaid 
lennureisijaid.

Or. de

Muudatusettepanek 102
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Broneeringuinfo üksusele esitatavate 
broneeringuinfo loetelude koostamisel 
tuleks võtta arvesse riigiasutuste 
õiguspärast nõuet ennetada, avastada, 
uurida ja nende eest vastutusele võtta 
terroriakte ja raskeid kuritegusid, 
parandades sellega ELi sisejulgeolekut 
ning kaitstes kodanike põhiõigusi, eelkõige 
õigust eraelu puutumatusele ja 
isikuandmete kaitsele. Sellised loetelud ei 
tohiks sisaldada selliseid isiklikke 
andmeid, mis paljastavad isiku rassilise või 
etnilise päritolu, tema poliitilisi vaateid, 
usulisi või filosoofilisi veendumusi, ja 
kuuluvust ametiühingusse, samuti andmeid 
tervisliku seisundi või seksuaalelu kohta. 
Broneeringuinfo peaks sisaldama reisija 
broneeringut ja marsruuti käsitlevaid 
üksikasju, mis võimaldavad pädevatel 
asutustel tuvastada sisejulgeolekut 
ohustada võivaid lennureisijaid.

(14) Broneeringuinfo üksusele esitatavate 
broneeringuinfo loetelude koostamisel 
tuleks võtta arvesse riigiasutuste 
õiguspärast nõuet ennetada, avastada, 
uurida ja nende eest vastutusele võtta 
terroriakte ja raskeid kuritegusid, 
parandades sellega ELi sisejulgeolekut 
ning kaitstes kodanike põhiõigusi, eelkõige 
õigust eraelu puutumatusele ja 
isikuandmete kaitsele. Sellised loetelud ei 
tohiks sisaldada selliseid tundlikke 
isiklikke andmeid, mis paljastavad isiku 
rassilise või etnilise päritolu, tema 
poliitilisi vaateid, usulisi või filosoofilisi 
veendumusi, ja kuuluvust ametiühingusse, 
samuti andmeid tervisliku seisundi, puuete
või seksuaalse sättumuse kohta. 
Broneeringuinfo peaks sisaldama reisija 
broneeringut ja marsruuti käsitlevaid 
üksikasju, mis võimaldavad pädevatel 
asutustel tuvastada sisejulgeolekut 
ohustada võivaid lennureisijaid.

Or. en
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Muudatusettepanek 103
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Broneeringuinfo üksusele esitatavate
broneeringuinfo loetelude koostamisel 
tuleks võtta arvesse riigiasutuste 
õiguspärast nõuet ennetada, avastada, 
uurida ja nende eest vastutusele võtta 
terroriakte ja raskeid kuritegusid, 
parandades sellega ELi sisejulgeolekut 
ning kaitstes kodanike põhiõigusi, eelkõige 
õigust eraelu puutumatusele ja 
isikuandmete kaitsele. Sellised loetelud ei 
tohiks sisaldada selliseid isiklikke 
andmeid, mis paljastavad isiku rassilise või 
etnilise päritolu, tema poliitilisi vaateid, 
usulisi või filosoofilisi veendumusi, ja 
kuuluvust ametiühingusse, samuti andmeid 
tervisliku seisundi või seksuaalelu kohta. 
Broneeringuinfo peaks sisaldama reisija 
broneeringut ja marsruuti käsitlevaid 
üksikasju, mis võimaldavad pädevatel 
asutustel tuvastada sisejulgeolekut 
ohustada võivaid lennureisijaid.

(14) Broneeringuinfo üksusele esitatava, 
käesoleva direktiivi lisas loetletud
broneeringuinfo koostamisel tuleks võtta 
arvesse riigiasutuste õiguspärast nõuet 
ennetada, avastada, uurida ja nende eest 
vastutusele võtta terroriakte ja raskeid 
rahvusvahelisi kuritegusid, parandades 
sellega ELi sisejulgeolekut ning kaitstes 
isikute põhiõigusi, eelkõige õigust eraelu 
puutumatusele ja isikuandmete kaitsele. 
Sellised andmed ei sisalda selliseid 
isiklikke andmeid, mis paljastavad isiku 
rassilise või etnilise päritolu, tema 
poliitilisi vaateid, usulisi või filosoofilisi 
veendumusi, ja kuuluvust ametiühingusse, 
samuti andmeid tervisliku seisundi või 
seksuaalelu kohta. Broneeringuinfo peaks 
sisaldama reisija broneeringut ja marsruuti 
käsitlevaid üksikasju, mis võimaldavad 
pädevatel asutustel tuvastada 
sisejulgeolekut ohustada võivaid 
lennureisijaid.

Or. en

Muudatusettepanek 104
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Broneeringuinfo üksusele esitatavate 
broneeringuinfo loetelude koostamisel 
tuleks võtta arvesse riigiasutuste 

(14) Broneeringuinfo üksusele esitatavate 
broneeringuinfo loetelude koostamisel 
tuleks võtta arvesse riigiasutuste 
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õiguspärast nõuet ennetada, avastada, 
uurida ja nende eest vastutusele võtta 
terroriakte ja raskeid kuritegusid, 
parandades sellega ELi sisejulgeolekut 
ning kaitstes kodanike põhiõigusi, eelkõige 
õigust eraelu puutumatusele ja 
isikuandmete kaitsele. Sellised loetelud ei 
tohiks sisaldada selliseid isiklikke 
andmeid, mis paljastavad isiku rassilise või 
etnilise päritolu, tema poliitilisi vaateid, 
usulisi või filosoofilisi veendumusi, ja 
kuuluvust ametiühingusse, samuti andmeid 
tervisliku seisundi või seksuaalelu kohta. 
Broneeringuinfo peaks sisaldama reisija 
broneeringut ja marsruuti käsitlevaid 
üksikasju, mis võimaldavad pädevatel 
asutustel tuvastada sisejulgeolekut 
ohustada võivaid lennureisijaid.

õiguspärast nõuet ennetada, avastada, 
uurida ja nende eest vastutusele võtta 
terroriakte, parandades sellega ELi 
sisejulgeolekut ning kaitstes kodanike 
põhiõigusi, eelkõige õigust eraelu 
puutumatusele ja isikuandmete kaitsele. 
Sellised loetelud ei tohiks sisaldada 
selliseid isiklikke andmeid, mis paljastavad 
isiku rassilise või etnilise päritolu, tema 
poliitilisi vaateid, usulisi või filosoofilisi 
veendumusi, ja kuuluvust ametiühingusse, 
samuti andmeid tervisliku seisundi või 
seksuaalelu kohta. Broneeringuinfo peaks 
sisaldama reisija broneeringut ja marsruuti 
käsitlevaid üksikasju, mis võimaldavad 
pädevatel asutustel tuvastada 
sisejulgeolekut ohustada võivaid 
lennureisijaid.

Or. en

Muudatusettepanek 105
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Broneeringuinfo üksusele esitatavate
broneeringuinfo loetelude koostamisel 
tuleks võtta arvesse riigiasutuste 
õiguspärast nõuet ennetada, avastada, 
uurida ja nende eest vastutusele võtta 
terroriakte ja raskeid kuritegusid, 
parandades sellega ELi sisejulgeolekut 
ning kaitstes kodanike põhiõigusi, eelkõige 
õigust eraelu puutumatusele ja 
isikuandmete kaitsele. Sellised loetelud ei 
tohiks sisaldada selliseid isiklikke 
andmeid, mis paljastavad isiku rassilise või 
etnilise päritolu, tema poliitilisi vaateid, 
usulisi või filosoofilisi veendumusi, ja 
kuuluvust ametiühingusse, samuti andmeid 
tervisliku seisundi või seksuaalelu kohta. 
Broneeringuinfo peaks sisaldama reisija 

(14) Broneeringuinfo üksusele esitatava, 
käesoleva direktiivi lisas loetletud
broneeringuinfo koostamisel tuleks võtta 
arvesse riigiasutuste õiguspärast nõuet 
ennetada, avastada, uurida ja nende eest 
vastutusele võtta terroriakte ja raskeid 
rahvusvahelisi kuritegusid, parandades 
sellega ELi sisejulgeolekut ning kaitstes 
isikute põhiõigusi, eelkõige õigust eraelu 
puutumatusele ja isikuandmete kaitsele. 
Sellised andmed ei tohiks sisaldada 
selliseid isiklikke andmeid, mis paljastavad 
isiku rassilise või etnilise päritolu, tema 
poliitilisi vaateid, usulisi või filosoofilisi 
veendumusi, ja kuuluvust ametiühingusse, 
samuti andmeid tervisliku seisundi või 
seksuaalelu kohta. Broneeringuinfo peaks 
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broneeringut ja marsruuti käsitlevaid 
üksikasju, mis võimaldavad pädevatel 
asutustel tuvastada sisejulgeolekut 
ohustada võivaid lennureisijaid.

sisaldama reisija broneeringut ja marsruuti 
käsitlevaid üksikasju, mis võimaldavad 
pädevatel asutustel tuvastada 
sisejulgeolekut ohustada võivaid 
lennureisijaid.

Or. en

Muudatusettepanek 106
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Praegu on olemas kaks võimalikku 
andmeedastusmeetodit: tõmbemeetod, 
mille kaudu andmeid taotleva liikmesriigi 
pädev asutus pääseb lennuettevõtja 
broneerimissüsteemi ja teeb endale 
vajalike andmete koopia, ning 
tõukemeetod, mille kaudu lennuettevõtja 
edastab nõutava broneeringuinfo 
taotlevale pädevale asutusele, lubades 
lennuettevõtjatel seega säilitada kontrolli 
selle üle, milliseid andmeid esitatakse. 
Tõukemeetodit peetakse andmekaitse 
seisukohast paremaks ja see peaks olema 
kohustuslik kõigile lennuettevõtjatele.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 107
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Praegu on olemas kaks võimalikku 
andmeedastusmeetodit: tõmbemeetod, 
mille kaudu andmeid taotleva liikmesriigi 

(15) Praegu on olemas kaks võimalikku 
andmeedastusmeetodit: tõmbemeetod, 
mille kaudu andmeid taotleva liikmesriigi 
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pädev asutus pääseb lennuettevõtja 
broneerimissüsteemi ja teeb endale vajalike 
andmete koopia, ning tõukemeetod, mille 
kaudu lennuettevõtja edastab nõutava 
broneeringuinfo taotlevale pädevale 
asutusele, lubades lennuettevõtjatel seega 
säilitada kontrolli selle üle, milliseid 
andmeid esitatakse. Tõukemeetodit 
peetakse andmekaitse seisukohast 
paremaks ja see peaks olema kohustuslik 
kõigile lennuettevõtjatele.

pädev asutus pääseb lennuettevõtja 
broneerimissüsteemi ja teeb endale vajalike 
andmete koopia, ning tõukemeetod, mille 
kaudu lennuettevõtja edastab nõutava 
broneeringuinfo taotlevale pädevale 
asutusele, lubades lennuettevõtjatel seega 
säilitada kontrolli selle üle, milliseid 
andmeid esitatakse. Tõukemeetod on
andmekaitse seisukohast parem ja see 
peaks olema kohustuslik kõigile 
lennuettevõtjatele.

Or. en

Muudatusettepanek 108
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Praegu on olemas kaks võimalikku 
andmeedastusmeetodit: tõmbemeetod, 
mille kaudu andmeid taotleva liikmesriigi 
pädev asutus pääseb lennuettevõtja 
broneerimissüsteemi ja teeb endale vajalike 
andmete koopia, ning tõukemeetod, mille 
kaudu lennuettevõtja edastab nõutava 
broneeringuinfo taotlevale pädevale 
asutusele, lubades lennuettevõtjatel seega 
säilitada kontrolli selle üle, milliseid 
andmeid esitatakse. Tõukemeetodit 
peetakse andmekaitse seisukohast 
paremaks ja see peaks olema kohustuslik 
kõigile lennuettevõtjatele.

(15) Praegu on olemas kaks võimalikku 
andmeedastusmeetodit: tõmbemeetod, 
mille kaudu andmeid taotleva liikmesriigi 
pädev asutus pääseb lennuettevõtja 
broneerimissüsteemi ja teeb endale vajalike 
andmete koopia, ning tõukemeetod, mille 
kaudu lennuettevõtja edastab nõutava 
broneeringuinfo taotlevale pädevale 
asutusele, lubades lennuettevõtjatel seega 
säilitada kontrolli selle üle, milliseid 
andmeid esitatakse. Tõukemeetodit 
peetakse andmekaitse seisukohast 
paremaks ja see peaks olema kohustuslik 
kõigile lennuettevõtjatele. Tõmbemeetod 
tuleks käesoleva direktiivi alusel keelata.

Or. en

Muudatusettepanek 109
Martin Ehrenhauser
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Praegu on olemas kaks võimalikku 
andmeedastusmeetodit: tõmbemeetod, 
mille kaudu andmeid taotleva liikmesriigi 
pädev asutus pääseb lennuettevõtja 
broneerimissüsteemi ja teeb endale vajalike 
andmete koopia, ning tõukemeetod, mille 
kaudu lennuettevõtja edastab nõutava
broneeringuinfo taotlevale pädevale 
asutusele, lubades lennuettevõtjatel seega 
säilitada kontrolli selle üle, milliseid 
andmeid esitatakse. Tõukemeetodit 
peetakse andmekaitse seisukohast 
paremaks ja see peaks olema kohustuslik
kõigile lennuettevõtjatele.

(15) Praegu on olemas kaks võimalikku 
andmeedastusmeetodit: tõmbemeetod, 
mille kaudu andmeid taotleva liikmesriigi 
pädev asutus pääseb lennuettevõtja 
broneerimissüsteemi ja teeb endale vajalike 
andmete koopia, ning tõukemeetod, mille 
kaudu lennuettevõtja edastab nõutava
broneeringuinfo taotlevale pädevale 
asutusele, lubades lennuettevõtjatel seega 
säilitada kontrolli selle üle, milliseid 
andmeid esitatakse. Tõukemeetod on
andmekaitse seisukohast parem ja see 
peaks saama hiljemalt kaks aastat pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist 
kohustuslikuks kõigile lennuettevõtjatele, 
kes juba koguvad ja töötlevad 
broneeringuinfot ärilistel eesmärkidel 
ning korraldavad rahvusvahelisi lende 
liikmesriikidesse või liikmesriikidest. Kui 
broneeringuinfot töötlevad arvutipõhiste 
ettetellimissüsteemide ettevõtjad, 
kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 14. jaanuari 2009. aasta 
määrust (EÜ) nr 80/2009 toimimisjuhendi 
kohta arvutipõhiste ettetellimissüsteemide 
puhul1.

_____________
1ELT L 35, 4.2.2009, lk 47. 

Or. en

Muudatusettepanek 110
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Praegu on olemas kaks võimalikku (15) Praegu on olemas kaks võimalikku 
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andmeedastusmeetodit: tõmbemeetod, 
mille kaudu andmeid taotleva liikmesriigi 
pädev asutus pääseb lennuettevõtja 
broneerimissüsteemi ja teeb endale vajalike 
andmete koopia, ning tõukemeetod, mille 
kaudu lennuettevõtja edastab nõutava 
broneeringuinfo taotlevale pädevale 
asutusele, lubades lennuettevõtjatel seega 
säilitada kontrolli selle üle, milliseid 
andmeid esitatakse. Tõukemeetodit 
peetakse andmekaitse seisukohast 
paremaks ja see peaks olema kohustuslik 
kõigile lennuettevõtjatele.

andmeedastusmeetodit: tõmbemeetod, 
mille kaudu andmeid taotleva liikmesriigi 
pädev asutus pääseb lennuettevõtja 
broneerimissüsteemi ja teeb endale vajalike 
andmete koopia, ning tõukemeetod, mille 
kaudu lennuettevõtja edastab nõutava 
broneeringuinfo taotlevale pädevale 
asutusele, lubades lennuettevõtjatel seega 
säilitada kontrolli selle üle, milliseid 
andmeid esitatakse. Tõukemeetodit 
peetakse andmekaitse seisukohast 
paremaks ja see peaks olema hiljemalt 
kaks aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist kohustuslik kõigile 
lennuettevõtjatele, kes juba koguvad ja 
töötlevad broneeringuinfot ärilistel 
eesmärkidel ning korraldavad 
rahvusvahelisi lende liikmesriikidesse või 
liikmesriikidest. Kui broneeringuinfot 
töötlevad arvutipõhiste 
ettetellimissüsteemide ettevõtjad, 
kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 14. jaanuari 2009. aasta 
määrust (EÜ) nr 80/2009 toimimisjuhendi 
kohta arvutipõhiste ettetellimissüsteemide 
puhul1.

____________
1ELT L 35, 4.2.2009, lk 47.

Or. en

Muudatusettepanek 111
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Komisjon toetab broneeringuinfot 
käsitlevaid Rahvusvahelise 
Tsiviillennunduse Organisatsiooni 
(ICAO) suuniseid. Kõnealused suunised 
tuleks seega võtta aluseks lennuettevõtjate 
poolt liikmesriikidele broneeringuinfo 

välja jäetud
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edastamisel kasutatavate toetatavate 
andmevormingute vastuvõtmisel. See 
õigustab kõnealuste toetatavate 
andmevormingute ning 
lennuettevõtjatepoolse broneeringuinfo 
edastamise suhtes kohaldatavate 
asjaomaste protokollide vastuvõtmist 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
[……………..] määruses (EL) nr….. 
sätestatud nõuandemenetluse kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 112
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Komisjon toetab broneeringuinfot 
käsitlevaid Rahvusvahelise 
Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) 
suuniseid. Kõnealused suunised tuleks 
seega võtta aluseks lennuettevõtjate poolt 
liikmesriikidele broneeringuinfo 
edastamisel kasutatavate toetatavate 
andmevormingute vastuvõtmisel. See 
õigustab kõnealuste toetatavate 
andmevormingute ning 
lennuettevõtjatepoolse broneeringuinfo 
edastamise suhtes kohaldatavate 
asjaomaste protokollide vastuvõtmist 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
[……………..] määruses (EL) nr….. 
sätestatud nõuandemenetluse kohaselt.

(16) Komisjon toetab broneeringuinfot 
käsitlevaid Rahvusvahelise 
Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) 
suuniseid. Kõnealused suunised tuleks 
seega võtta aluseks lennuettevõtjate poolt 
liikmesriikidele broneeringuinfo 
edastamisel kasutatavate toetatavate 
andmevormingute vastuvõtmisel. See 
õigustab kõnealuste toetatavate 
andmevormingute ning 
lennuettevõtjatepoolse broneeringuinfo 
edastamise suhtes kohaldatavate 
asjaomaste protokollide vastuvõtmist 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
[……………..] määruses (EL) nr….. 
sätestatud nõuandemenetluse kohaselt, 
tagades ka Euroopa Parlamendi 
osalemise.

Or. en

Muudatusettepanek 113
Alexander Alvaro
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Liikmesriigid peaksid võtma kõik 
vajalikud meetmed, et võimaldada 
lennuettevõtjatel täita käesoleva 
direktiiviga ettenähtud kohustusi. 
Liikmesriigid peavad nägema 
broneeringuinfo edastamise kohustusi 
eiravate lennuettevõtjate suhtes ette 
hoiatavad, tõhusad ja proportsionaalsed 
karistused, sealhulgas rahalised 
karistused. Käesoleva direktiivi 
põhieesmärke kahjustada võivate 
korduvate tõsiste rikkumiste korral võivad 
karistused erandjuhtudel hõlmata selliseid 
meetmeid nagu transpordivahendi 
kasutuselt kõrvaldamine, arestimine ja 
konfiskeerimine või tegevusloa ajutine 
peatamine või äravõtmine.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 114
Manfred Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Liikmesriigid peaksid võtma kõik 
vajalikud meetmed, et võimaldada 
lennuettevõtjatel täita käesoleva 
direktiiviga ettenähtud kohustusi. 
Liikmesriigid peavad nägema 
broneeringuinfo edastamise kohustusi 
eiravate lennuettevõtjate suhtes ette 
hoiatavad, tõhusad ja proportsionaalsed 
karistused, sealhulgas rahalised karistused. 
Käesoleva direktiivi põhieesmärke 
kahjustada võivate korduvate tõsiste 
rikkumiste korral võivad karistused 

(17) Broneeringuinfot kasutavad 
liikmesriigid peaksid võtma kõik vajalikud 
meetmed, et võimaldada lennuettevõtjatel 
täita käesoleva direktiiviga ettenähtud 
kohustusi. Liikmesriigid peavad nägema 
broneeringuinfo edastamise kohustusi 
eiravate lennuettevõtjate suhtes ette 
hoiatavad, tõhusad ja proportsionaalsed 
karistused, sealhulgas rahalised karistused. 
Käesoleva direktiivi põhieesmärke 
kahjustada võivate korduvate tõsiste 
rikkumiste korral võivad karistused 
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erandjuhtudel hõlmata selliseid meetmeid 
nagu transpordivahendi kasutuselt 
kõrvaldamine, arestimine ja 
konfiskeerimine või tegevusloa ajutine 
peatamine või äravõtmine.

erandjuhtudel hõlmata selliseid meetmeid 
nagu transpordivahendi kasutuselt 
kõrvaldamine, arestimine ja 
konfiskeerimine või tegevusloa ajutine 
peatamine või äravõtmine.

Or. de

Muudatusettepanek 115
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Liikmesriigid peaksid võtma kõik 
vajalikud meetmed, et võimaldada 
broneeringuinfo üksustel täita käesoleva 
direktiiviga ette nähtud kohustusi. 
Liikmesriigid peaksid nägema 
broneeringuinfo töötlemise kohustusi 
eiravate broneeringuinfo üksuste suhtes 
ette hoiatavad, tõhusad ja 
proportsionaalsed karistused, sealhulgas 
kriminaalkaristused.

Or. en

Muudatusettepanek 116
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Iga liikmesriik peaks vastutama 
terroriaktide ja raskete kuritegudega 
seonduvate võimalike ohtude hindamise 
eest.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 117
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Iga liikmesriik peaks vastutama 
terroriaktide ja raskete kuritegudega 
seonduvate võimalike ohtude hindamise 
eest.

(18) Iga liikmesriik peaks vastutama 
terroriaktide ja raskete rahvusvaheliste 
kuritegudega seonduvate võimalike ohtude 
hindamise eest.

Or. en

Muudatusettepanek 118
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Iga liikmesriik peaks vastutama 
terroriaktide ja raskete kuritegudega
seonduvate võimalike ohtude hindamise 
eest.

(18) Iga liikmesriik peaks vastutama 
terroriaktidega seonduvate võimalike 
ohtude hindamise eest.

Or. en

Muudatusettepanek 119
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Iga liikmesriik peaks vastutama 
terroriaktide ja raskete kuritegudega 
seonduvate võimalike ohtude hindamise 
eest.

(18) Iga liikmesriik peaks vastutama 
terroriaktide ja raskete rahvusvaheliste
kuritegudega seonduvate võimalike ohtude 
hindamise eest.
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Or. en

Muudatusettepanek 120
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Võttes täielikult arvesse õigust 
isikuandmete kaitsele ja 
mittediskrimineerimisele, ei tohiks üksnes 
automaatselt töödeldud broneeringuinfo 
põhjal langetada otsust, mille õiguslik 
mõju isikule on negatiivne või mis teda 
oluliselt mõjutab. Lisaks ei tohiks sellist 
otsust langetada inimese rassilise või 
etnilise päritolu, usuliste või filosoofiliste 
tõekspidamiste, poliitiliste seisukohtade, 
ametiühingusse kuuluvuse ning tervisliku 
seisundi või seksuaalelu põhjal.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 121
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Võttes täielikult arvesse õigust 
isikuandmete kaitsele ja 
mittediskrimineerimisele, ei tohiks üksnes 
automaatselt töödeldud broneeringuinfo 
põhjal langetada otsust, mille õiguslik 
mõju isikule on negatiivne või mis teda 
oluliselt mõjutab. Lisaks ei tohiks sellist 
otsust langetada inimese rassilise või
etnilise päritolu, usuliste või filosoofiliste 
tõekspidamiste, poliitiliste seisukohtade, 
ametiühingusse kuuluvuse ning tervisliku 

(19) Võttes täielikult arvesse õigust 
isikuandmete kaitsele ja 
mittediskrimineerimisele, ei tohiks üksnes 
automaatselt töödeldud broneeringuinfo 
põhjal langetada otsust, mille õiguslik 
mõju isikule on negatiivne või mis teda 
oluliselt mõjutab. Lisaks ei tohiks sellist 
otsust langetada inimese soo, rassi, 
nahavärvi, etnilise või sotsiaalse päritolu, 
geneetiliste omaduste, keele, usuliste või 
filosoofiliste tõekspidamiste, poliitiliste 
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seisundi või seksuaalelu põhjal. seisukohtade, ametiühingusse kuuluvuse, 
rahvusvähemusse kuulumise ning 
tervisliku seisundi või seksuaalse 
sättumuse alusel, nagu on sätestatud 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 
21.

Or. en

Muudatusettepanek 122
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Võttes täielikult arvesse õigust 
isikuandmete kaitsele ja 
mittediskrimineerimisele, ei tohiks üksnes 
automaatselt töödeldud broneeringuinfo 
põhjal langetada otsust, mille õiguslik 
mõju isikule on negatiivne või mis teda 
oluliselt mõjutab. Lisaks ei tohiks sellist 
otsust langetada inimese rassilise või 
etnilise päritolu, usuliste või filosoofiliste 
tõekspidamiste, poliitiliste seisukohtade, 
ametiühingusse kuuluvuse ning tervisliku 
seisundi või seksuaalelu põhjal.

(19) Võttes täielikult arvesse õigust 
isikuandmete kaitsele ja 
mittediskrimineerimisele, ei tohiks üksnes 
automaatselt töödeldud broneeringuinfo,
eelnevalt kindlaksmääratud 
hindamiskriteeriumide alusel töötlemise 
või profileerimise muu vormi alusel
langetada otsust, mille õiguslik mõju 
isikule on negatiivne või mis teda oluliselt 
mõjutab. Lisaks ei tohiks sellist otsust 
langetada inimese soo, rassi, etnilise või 
sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, 
keele, usuliste või filosoofiliste 
tõekspidamiste, poliitiliste seisukohtade, 
ametiühingusse kuuluvuse ning tervisliku 
seisundi või seksuaalelu põhjal.

Or. en

Muudatusettepanek 123
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Liikmesriigid peaksid nende poolt 
saadavat broneeringuinfot jagama teiste 
liikmesriikidega, kui see on vajalik 
terroriaktide ja raskete kuritegude 
ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks
või nende eest vastutusele võtmiseks. 
Käesoleva direktiivi sätted ei tohiks piirata 
muid ELi õigusakte politsei ja 
kohtuasutuste vahelise teabevahetuse 
kohta, sealhulgas nõukogu 6. aprilli 
2009. aasta otsust 2009/371/JSK, millega 
asutatakse Euroopa Politseiamet 
(Europol), ega nõukogu 18. septembri 
2006. aasta raamotsust 2006/960/JSK 
Euroopa Liidu liikmesriikide 
õiguskaitseasutuste vahelise teabe ja 
jälitusteabe vahetamise lihtsustamise 
kohta. Sellise õiguskaitse- ja 
kohtuasutuste vahelise broneeringuinfo 
vahetamise suhtes tuleks kohaldada 
politsei- ja õigusalase koostöö eeskirju.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 124
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Liikmesriigid peaksid nende poolt 
saadavat broneeringuinfot jagama teiste 
liikmesriikidega, kui see on vajalik 
terroriaktide ja raskete kuritegude 
ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks 
või nende eest vastutusele võtmiseks. 
Käesoleva direktiivi sätted ei tohiks piirata 
muid ELi õigusakte politsei ja 
kohtuasutuste vahelise teabevahetuse 
kohta, sealhulgas nõukogu 6. aprilli 
2009. aasta otsust 2009/371/JSK, millega 

(20) Liikmesriigid peaksid nende poolt 
saadavat broneeringuinfot jagama teiste 
liikmesriikidega, kui see on vajalik 
terroriaktide ja raskete rahvusvaheliste 
kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, 
uurimiseks või nende eest vastutusele 
võtmiseks. Käesoleva direktiivi sätted ei 
tohiks piirata muid ELi õigusakte politsei 
ja kohtuasutuste vahelise teabevahetuse 
kohta, sealhulgas nõukogu 6. aprilli 
2009. aasta otsust 2009/371/JSK, millega 
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asutatakse Euroopa Politseiamet (Europol), 
ega nõukogu 18. septembri 2006. aasta 
raamotsust 2006/960/JSK Euroopa Liidu 
liikmesriikide õiguskaitseasutuste vahelise 
teabe ja jälitusteabe vahetamise 
lihtsustamise kohta. Sellise õiguskaitse- ja 
kohtuasutuste vahelise broneeringuinfo 
vahetamise suhtes tuleks kohaldada 
politsei- ja õigusalase koostöö eeskirju.

asutatakse Euroopa Politseiamet (Europol), 
ega nõukogu 18. septembri 2006. aasta 
raamotsust 2006/960/JSK Euroopa Liidu 
liikmesriikide õiguskaitseasutuste vahelise 
teabe ja jälitusteabe vahetamise 
lihtsustamise kohta. Sellise õiguskaitse- ja 
kohtuasutuste vahelise broneeringuinfo 
vahetamise suhtes tuleks kohaldada 
politsei- ja õigusalase koostöö eeskirju 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivile [...] üksikisikute 
kaitse kohta seoses pädevates asutustes 
isikuandmete töötlemisega kuritegude 
tõkestamise, uurimise, avastamise ja 
nende eest vastutusele võtmise või 
kriminaalkaristuste täitmisele pööramise 
eesmärgil ning selliste andmete vaba 
liikumise kohta ning tagades vastavuse 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas, 
Euroopa Nõukogu konventsioonis nr 108 
isikute kaitse kohta isikuandmete 
automatiseeritud töötlemisel ning 
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 
kaitse konventsioonis pakutava kõrge 
kaitsetasemega.

Or. en

Muudatusettepanek 125
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Liikmesriigid peaksid nende poolt 
saadavat broneeringuinfot jagama teiste
liikmesriikidega, kui see on vajalik 
terroriaktide ja raskete kuritegude 
ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks 
või nende eest vastutusele võtmiseks. 
Käesoleva direktiivi sätted ei tohiks piirata 
muid ELi õigusakte politsei ja 
kohtuasutuste vahelise teabevahetuse 
kohta, sealhulgas nõukogu 6. aprilli 

(20) Broneeringuinfo üksus peaks tema
poolt saadavat broneeringuinfot jagama 
liikmesriikidega, kui see on vajalik 
terroriaktide ja raskete kuritegude 
ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks 
või nende eest vastutusele võtmiseks. 
Liikmesriikidel peaks olema õigus 
broneeringuinfot samadel tingimustel 
omavahel vahetada. Käesoleva direktiivi 
sätted ei tohiks piirata muid ELi õigusakte 
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2009. aasta otsust 2009/371/JSK, millega 
asutatakse Euroopa Politseiamet (Europol), 
ega nõukogu 18. septembri 2006. aasta 
raamotsust 2006/960/JSK Euroopa Liidu 
liikmesriikide õiguskaitseasutuste vahelise 
teabe ja jälitusteabe vahetamise 
lihtsustamise kohta. Sellise õiguskaitse- ja 
kohtuasutuste vahelise broneeringuinfo 
vahetamise suhtes tuleks kohaldada 
politsei- ja õigusalase koostöö eeskirju.

politsei ja kohtuasutuste vahelise 
teabevahetuse kohta, sealhulgas nõukogu 
6. aprilli 2009. aasta otsust 2009/371/JSK, 
millega asutatakse Euroopa Politseiamet 
(Europol), ega nõukogu 18. septembri 
2006. aasta raamotsust 2006/960/JSK 
Euroopa Liidu liikmesriikide 
õiguskaitseasutuste vahelise teabe ja 
jälitusteabe vahetamise lihtsustamise 
kohta. Sellise õiguskaitse- ja kohtuasutuste 
vahelise broneeringuinfo vahetamise suhtes 
tuleks kohaldada politsei- ja õigusalase 
koostöö eeskirju.

Or. de

Muudatusettepanek 126
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Liikmesriigid peaksid nende poolt 
saadavat broneeringuinfot jagama teiste 
liikmesriikidega, kui see on vajalik 
terroriaktide ja raskete kuritegude 
ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks 
või nende eest vastutusele võtmiseks. 
Käesoleva direktiivi sätted ei tohiks piirata 
muid ELi õigusakte politsei ja 
kohtuasutuste vahelise teabevahetuse 
kohta, sealhulgas nõukogu 6. aprilli 
2009. aasta otsust 2009/371/JSK, millega 
asutatakse Euroopa Politseiamet 
(Europol), ega nõukogu 18. septembri 
2006. aasta raamotsust 2006/960/JSK 
Euroopa Liidu liikmesriikide 
õiguskaitseasutuste vahelise teabe ja 
jälitusteabe vahetamise lihtsustamise 
kohta. Sellise õiguskaitse- ja kohtuasutuste 
vahelise broneeringuinfo vahetamise suhtes 
tuleks kohaldada politsei- ja õigusalase 
koostöö eeskirju.

(20) Liikmesriigid peaksid nende poolt 
saadavat broneeringuinfot jagama teiste 
liikmesriikidega, kui see on vajalik 
terroriaktide ja raskete rahvusvaheliste 
kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, 
uurimiseks või nende eest vastutusele 
võtmiseks, nagu on määratletud 
käesolevas direktiivis. Sellise õiguskaitse-
ja kohtuasutuste vahelise broneeringuinfo 
vahetamise suhtes tuleks kohaldada 
politsei- ja õigusalase koostöö eeskirju.
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Or. en

Muudatusettepanek 127
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Liikmesriigid peaksid nende poolt 
saadavat broneeringuinfot jagama teiste 
liikmesriikidega, kui see on vajalik 
terroriaktide ja raskete kuritegude
ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks 
või nende eest vastutusele võtmiseks. 
Käesoleva direktiivi sätted ei tohiks piirata 
muid ELi õigusakte politsei ja 
kohtuasutuste vahelise teabevahetuse 
kohta, sealhulgas nõukogu 6. aprilli 
2009. aasta otsust 2009/371/JSK, millega 
asutatakse Euroopa Politseiamet (Europol), 
ega nõukogu 18. septembri 2006. aasta 
raamotsust 2006/960/JSK Euroopa Liidu 
liikmesriikide õiguskaitseasutuste vahelise 
teabe ja jälitusteabe vahetamise 
lihtsustamise kohta. Sellise õiguskaitse- ja 
kohtuasutuste vahelise broneeringuinfo 
vahetamise suhtes tuleks kohaldada 
politsei- ja õigusalase koostöö eeskirju.

(20) Liikmesriigid peaksid nende poolt 
saadavat broneeringuinfot jagama teiste 
liikmesriikidega, kui see on vajalik 
terroriaktide ennetamiseks, avastamiseks, 
uurimiseks või nende eest vastutusele 
võtmiseks. Käesoleva direktiivi sätted ei 
tohiks piirata muid ELi õigusakte politsei 
ja kohtuasutuste vahelise teabevahetuse 
kohta, sealhulgas nõukogu 6. aprilli 
2009. aasta otsust 2009/371/JSK, millega 
asutatakse Euroopa Politseiamet (Europol), 
ega nõukogu 18. septembri 2006. aasta 
raamotsust 2006/960/JSK Euroopa Liidu 
liikmesriikide õiguskaitseasutuste vahelise 
teabe ja jälitusteabe vahetamise 
lihtsustamise kohta. Sellise õiguskaitse- ja 
kohtuasutuste vahelise broneeringuinfo 
vahetamise suhtes tuleks kohaldada 
politsei- ja õigusalase koostöö eeskirju.

Or. en

Muudatusettepanek 128
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Liikmesriigid peaksid nende poolt 
saadavat broneeringuinfot jagama teiste 
liikmesriikidega, kui see on vajalik 

(20) Liikmesriigid peaksid nende poolt 
saadavat broneeringuinfot jagama teiste 
liikmesriikidega, kui see on vajalik 
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terroriaktide ja raskete kuritegude 
ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks 
või nende eest vastutusele võtmiseks. 
Käesoleva direktiivi sätted ei tohiks piirata 
muid ELi õigusakte politsei ja 
kohtuasutuste vahelise teabevahetuse 
kohta, sealhulgas nõukogu 6. aprilli 
2009. aasta otsust 2009/371/JSK, millega 
asutatakse Euroopa Politseiamet (Europol), 
ega nõukogu 18. septembri 2006. aasta 
raamotsust 2006/960/JSK Euroopa Liidu 
liikmesriikide õiguskaitseasutuste vahelise 
teabe ja jälitusteabe vahetamise 
lihtsustamise kohta. Sellise õiguskaitse- ja 
kohtuasutuste vahelise broneeringuinfo 
vahetamise suhtes tuleks kohaldada 
politsei- ja õigusalase koostöö eeskirju.

terroriaktide ja raskete rahvusvaheliste 
kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, 
uurimiseks või nende eest vastutusele 
võtmiseks. Käesoleva direktiivi sätted ei 
tohiks piirata muid ELi õigusakte politsei 
ja kohtuasutuste vahelise teabevahetuse 
kohta, sealhulgas nõukogu 6. aprilli 
2009. aasta otsust 2009/371/JSK, millega 
asutatakse Euroopa Politseiamet (Europol), 
ega nõukogu 18. septembri 2006. aasta 
raamotsust 2006/960/JSK Euroopa Liidu 
liikmesriikide õiguskaitseasutuste vahelise 
teabe ja jälitusteabe vahetamise 
lihtsustamise kohta. Sellise õiguskaitse- ja 
kohtuasutuste vahelise broneeringuinfo 
vahetamise suhtes tuleks kohaldada 
politsei- ja õigusalase koostöö eeskirju.

Or. en

Muudatusettepanek 129
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Liikmesriigid peaksid nende poolt 
saadavat broneeringuinfot jagama teiste 
liikmesriikidega, kui see on vajalik 
terroriaktide ja raskete kuritegude 
ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks 
või nende eest vastutusele võtmiseks. 
Käesoleva direktiivi sätted ei tohiks piirata 
muid ELi õigusakte politsei ja 
kohtuasutuste vahelise teabevahetuse 
kohta, sealhulgas nõukogu 6. aprilli 
2009. aasta otsust 2009/371/JSK, millega 
asutatakse Euroopa Politseiamet (Europol), 
ega nõukogu 18. septembri 2006. aasta 
raamotsust 2006/960/JSK Euroopa Liidu 
liikmesriikide õiguskaitseasutuste vahelise 
teabe ja jälitusteabe vahetamise 
lihtsustamise kohta. Sellise õiguskaitse- ja 
kohtuasutuste vahelise broneeringuinfo 

(20) Liikmesriigid peaksid nende poolt 
saadavat broneeringuinfot jagama teiste 
liikmesriikidega, kui see on vajalik 
terroriaktide ja raskete rahvusvaheliste 
kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, 
uurimiseks või nende eest vastutusele 
võtmiseks. Käesoleva direktiivi sätted ei 
tohiks piirata muid ELi õigusakte politsei 
ja kohtuasutuste vahelise teabevahetuse 
kohta, sealhulgas nõukogu 6. aprilli 
2009. aasta otsust 2009/371/JSK, millega 
asutatakse Euroopa Politseiamet (Europol), 
ega nõukogu 18. septembri 2006. aasta 
raamotsust 2006/960/JSK Euroopa Liidu 
liikmesriikide õiguskaitseasutuste vahelise 
teabe ja jälitusteabe vahetamise 
lihtsustamise kohta. Sellise õiguskaitse- ja 
kohtuasutuste vahelise broneeringuinfo 



AM\898279ET.doc 55/95 PE486.017v02-00

ET

vahetamise suhtes tuleks kohaldada 
politsei- ja õigusalase koostöö eeskirju.

vahetamise suhtes tuleks kohaldada 
politsei- ja õigusalase koostöö eeskirju.

Or. en

Muudatusettepanek 130
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Ajavahemik, mille vältel 
broneeringuinfot säilitatakse, peaks 
olema proportsionaalne terroriaktide ja 
raskete kuritegude ennetamise, 
avastamise, uurimise ja nende eest 
vastutusele võtmise eesmärkidega. 
Andmete iseloomu ja nende kasutusviiside 
tõttu on vajalik säilitada neid piisavalt 
kaua, et teostada analüüs ja kasutada 
neid uurimisel. Andmete 
ebaproportsionaalse kasutamise 
vältimiseks on vajalik muuta need algse 
ajavahemiku möödudes anonüümseks ja 
võimaldada nendega tutvuda ainult väga 
rangetel ja piiratud tingimustel.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 131
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Ajavahemik, mille vältel 
broneeringuinfot säilitatakse, peaks olema 
proportsionaalne terroriaktide ja raskete 
kuritegude ennetamise, avastamise, 
uurimise ja nende eest vastutusele võtmise 

(21) Ajavahemik, mille vältel 
broneeringuinfot säilitatakse, peaks olema 
vajalik ja proportsionaalne terroriaktide ja 
raskete rahvusvaheliste kuritegude 
ennetamise, avastamise, uurimise ja nende 
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eesmärkidega. Andmete iseloomu ja nende 
kasutusviiside tõttu on vajalik säilitada 
neid piisavalt kaua, et teostada analüüs ja 
kasutada neid uurimisel. Andmete 
ebaproportsionaalse kasutamise 
vältimiseks on vajalik muuta need algse 
ajavahemiku möödudes anonüümseks ja 
võimaldada nendega tutvuda ainult väga 
rangetel ja piiratud tingimustel.

eest vastutusele võtmise eesmärkidega. 
Andmete ebaproportsionaalse kasutamise 
vältimiseks on vajalik muuta need algse 
ajavahemiku möödudes isikustamatuks ja 
võimaldada nendega tutvuda ainult väga 
rangetel ja piiratud tingimustel.

Or. en

Muudatusettepanek 132
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Ajavahemik, mille vältel 
broneeringuinfot säilitatakse, peaks olema 
proportsionaalne terroriaktide ja raskete 
kuritegude ennetamise, avastamise, 
uurimise ja nende eest vastutusele võtmise
eesmärkidega. Andmete iseloomu ja nende 
kasutusviiside tõttu on vajalik säilitada 
neid piisavalt kaua, et teostada analüüs ja 
kasutada neid uurimisel. Andmete 
ebaproportsionaalse kasutamise 
vältimiseks on vajalik muuta need algse 
ajavahemiku möödudes anonüümseks ja 
võimaldada nendega tutvuda ainult väga 
rangetel ja piiratud tingimustel.

(21) Ajavahemik, mille vältel 
broneeringuinfot säilitatakse, peaks olema 
proportsionaalne terroriaktide ja raskete 
kuritegude ennetamise, avastamise, 
uurimise ja nende eest vastutusele võtmise 
eesmärkidega. Andmete iseloomu ja nende 
kasutusviiside tõttu on vajalik säilitada 
neid piisavalt kaua, et teostada analüüs ja 
kasutada neid uurimisel.

Or. en

Muudatusettepanek 133
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Ajavahemik, mille vältel 
broneeringuinfot säilitatakse, peaks olema 
proportsionaalne terroriaktide ja raskete 
kuritegude ennetamise, avastamise, 
uurimise ja nende eest vastutusele võtmise 
eesmärkidega. Andmete iseloomu ja nende 
kasutusviiside tõttu on vajalik säilitada 
neid piisavalt kaua, et teostada analüüs ja 
kasutada neid uurimisel. Andmete 
ebaproportsionaalse kasutamise 
vältimiseks on vajalik muuta need algse 
ajavahemiku möödudes anonüümseks ja 
võimaldada nendega tutvuda ainult väga 
rangetel ja piiratud tingimustel.

(21) Ajavahemik, mille vältel 
broneeringuinfot säilitatakse, peaks olema 
proportsionaalne terroriaktide ja raskete 
rahvusvaheliste kuritegude ennetamise, 
avastamise, uurimise ja nende eest 
vastutusele võtmise eesmärkidega. 
Andmete ebaproportsionaalse kasutamise 
vältimiseks on vajalik muuta need algse 
ajavahemiku möödudes alatiseks 
anonüümseks ja võimaldada nendega 
tutvuda ainult väga rangetel ja piiratud 
tingimustel.

Or. en

Muudatusettepanek 134
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Ajavahemik, mille vältel 
broneeringuinfot säilitatakse, peaks olema 
proportsionaalne terroriaktide ja raskete 
kuritegude ennetamise, avastamise, 
uurimise ja nende eest vastutusele võtmise 
eesmärkidega. Andmete iseloomu ja nende 
kasutusviiside tõttu on vajalik säilitada 
neid piisavalt kaua, et teostada analüüs ja 
kasutada neid uurimisel. Andmete 
ebaproportsionaalse kasutamise 
vältimiseks on vajalik muuta need algse 
ajavahemiku möödudes anonüümseks ja 
võimaldada nendega tutvuda ainult väga 
rangetel ja piiratud tingimustel.

(21) Ajavahemik, mille vältel 
broneeringuinfot säilitatakse, peaks olema 
proportsionaalne terroriaktide ja raskete 
rahvusvaheliste kuritegude ennetamise, 
avastamise, uurimise ja nende eest 
vastutusele võtmise eesmärkidega. 
Andmete iseloomu ja nende kasutusviiside 
tõttu on vajalik säilitada neid piisavalt 
kaua, et teostada analüüs ja kasutada neid 
uurimisel. Andmete ebaproportsionaalse 
kasutamise vältimiseks on vajalik muuta 
need algse ajavahemiku möödudes 
täielikult anonüümseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 135
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Ajavahemik, mille vältel 
broneeringuinfot säilitatakse, peaks olema 
proportsionaalne terroriaktide ja raskete 
kuritegude ennetamise, avastamise, 
uurimise ja nende eest vastutusele võtmise 
eesmärkidega. Andmete iseloomu ja nende 
kasutusviiside tõttu on vajalik säilitada 
neid piisavalt kaua, et teostada analüüs ja 
kasutada neid uurimisel. Andmete 
ebaproportsionaalse kasutamise 
vältimiseks on vajalik muuta need algse 
ajavahemiku möödudes anonüümseks ja 
võimaldada nendega tutvuda ainult väga 
rangetel ja piiratud tingimustel.

(21) Ajavahemik, mille vältel 
broneeringuinfot säilitatakse, peaks olema 
proportsionaalne terroriaktide ennetamise, 
avastamise, uurimise ja nende eest 
vastutusele võtmise eesmärkidega. 
Andmete iseloomu ja nende kasutusviiside 
tõttu on vajalik säilitada neid piisavalt 
kaua, et teostada analüüs ja kasutada neid 
uurimisel. Andmete ebaproportsionaalse 
kasutamise vältimiseks on vajalik muuta 
need algse ajavahemiku möödudes 
anonüümseks ja võimaldada nendega 
tutvuda ainult väga rangetel ja piiratud 
tingimustel.

Or. en

Muudatusettepanek 136
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Ajavahemik, mille vältel 
broneeringuinfot säilitatakse, peaks olema 
proportsionaalne terroriaktide ja raskete 
kuritegude ennetamise, avastamise, 
uurimise ja nende eest vastutusele võtmise 
eesmärkidega. Andmete iseloomu ja nende 
kasutusviiside tõttu on vajalik säilitada 
neid piisavalt kaua, et teostada analüüs ja 
kasutada neid uurimisel. Andmete 
ebaproportsionaalse kasutamise 
vältimiseks on vajalik muuta need algse 
ajavahemiku möödudes anonüümseks ja 
võimaldada nendega tutvuda ainult väga 

(21) Ajavahemik, mille vältel 
broneeringuinfot säilitatakse, peaks olema 
proportsionaalne terroriaktide ja raskete 
rahvusvaheliste kuritegude ennetamise, 
avastamise, uurimise ja nende eest 
vastutusele võtmise eesmärkidega. 
Andmete iseloomu ja nende kasutusviiside 
tõttu on vajalik säilitada neid piisavalt 
kaua, et teostada analüüs ja kasutada neid 
uurimisel.
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rangetel ja piiratud tingimustel.

Or. en

Muudatusettepanek 137
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Kui konkreetne broneeringuinfo on 
edastatud pädevale asutusele ning seda 
kasutatakse konkreetse 
kriminaaluurimise ja vastutusele võtmise 
kontekstis, peaks selliste andmete 
säilitamist pädeva asutuse poolt 
reguleerima liikmesriigi õigusaktidega, 
sõltumata käesoleva direktiiviga 
sätestatud andmete säilitamise 
ajavahemikust.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 138
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Broneeringuinfo üksuse ja pädevate 
asutuste poolt liikmesriigis 
broneeringuinfo töötlemise suhtes tuleks 
kohaldada liikmesriigi õigusaktide kohast 
isikuandmete kaitse standardit, mis on 
kooskõlas 27. novembri 2008. aasta 
raamotsusega 2008/977/JSK 
kriminaalasjades tehtava politsei- ja 
õigusalase koostöö raames töödeldavate 
isikuandmete kaitse kohta (edaspidi 
„raamotsus 2008/977/JSK”).

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 139
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Broneeringuinfo üksuse ja pädevate 
asutuste poolt liikmesriigis broneeringuinfo 
töötlemise suhtes tuleks kohaldada 
liikmesriigi õigusaktide kohast 
isikuandmete kaitse standardit, mis on 
kooskõlas 27. novembri 2008. aasta 
raamotsusega 2008/977/JSK 
kriminaalasjades tehtava politsei- ja
õigusalase koostöö raames töödeldavate 
isikuandmete kaitse kohta (edaspidi 
„raamotsus 2008/977/JSK”).

(23) Broneeringuinfo üksuse ja pädevate 
asutuste poolt liikmesriigis broneeringuinfo 
töötlemise suhtes tuleks kohaldada 
liikmesriigi õigusaktide kohast 
isikuandmete kaitse standardit, mis on 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiviga [...] üksikisikute 
kaitse kohta seoses pädevates asutustes 
isikuandmete töötlemisega kuritegude 
tõkestamise, uurimise, avastamise ja 
nende eest vastutusele võtmise või 
kriminaalkaristuste täitmisele pööramise 
eesmärgil ning selliste andmete vaba 
liikumise kohta ning tagades vastavuse 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas, 
Euroopa Nõukogu konventsioonis nr 108 
isikute kaitse kohta isikuandmete 
automatiseeritud töötlemisel ning 
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 
kaitse konventsioonis pakutava kõrge 
kaitsetasemega.

Or. en

Selgitus

Direktiiv üksikisikute kaitse kohta seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega 
kuritegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või 
kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumise 
kohta tuleks vastu võtta enne ELi broneeringuinfo direktiivi.

Muudatusettepanek 140
Axel Voss
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Broneeringuinfo üksuse ja pädevate 
asutuste poolt liikmesriigis broneeringuinfo 
töötlemise suhtes tuleks kohaldada 
liikmesriigi õigusaktide kohast 
isikuandmete kaitse standardit, mis on 
kooskõlas 27. novembri 2008. aasta 
raamotsusega 2008/977/JSK 
kriminaalasjades tehtava politsei- ja 
õigusalase koostöö raames töödeldavate 
isikuandmete kaitse kohta (edaspidi 
„raamotsus 2008/977/JSK”).

(23) Pädevate asutuste poolt liikmesriigis 
broneeringuinfo töötlemise suhtes tuleks 
kohaldada liikmesriigi õigusaktide kohast 
isikuandmete kaitse standardit, mis on 
kooskõlas 27. novembri 2008. aasta 
raamotsusega 2008/977/JSK 
kriminaalasjades tehtava politsei- ja 
õigusalase koostöö raames töödeldavate 
isikuandmete kaitse kohta (edaspidi 
„raamotsus 2008/977/JSK”).

Or. de

Muudatusettepanek 141
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Broneeringuinfo üksuse ja pädevate 
asutuste poolt liikmesriigis broneeringuinfo 
töötlemise suhtes tuleks kohaldada 
liikmesriigi õigusaktide kohast 
isikuandmete kaitse standardit, mis on 
kooskõlas 27. novembri 2008. aasta 
raamotsusega 2008/977/JSK 
kriminaalasjades tehtava politsei- ja 
õigusalase koostöö raames töödeldavate 
isikuandmete kaitse kohta (edaspidi 
„raamotsus 2008/977/JSK”).

(23) Broneeringuinfo üksuse ja pädevate 
asutuste poolt liikmesriigis broneeringuinfo 
töötlemise suhtes tuleks kohaldada 
liikmesriigi õigusaktide kohast 
isikuandmete kaitse standardit, mis on 
kooskõlas 27. novembri 2008. aasta 
raamotsusega 2008/977/JSK 
kriminaalasjades tehtava politsei- ja 
õigusalase koostöö raames töödeldavate 
isikuandmete kaitse kohta (edaspidi 
„raamotsus 2008/977/JSK”) ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 
1995. aasta direktiiviga 95/46/EÜ 
üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise kohta1.

_____________
1 EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.
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Or. en

Muudatusettepanek 142
Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Lennuettevõtjad, kes koguvad 
reisibüroo kaudu pileti broneerinud 
reisijate kontaktandmeid, ei tohiks 
kasutada neid andmeid ärilistel 
eesmärkidel.

Or. fr

Selgitus

Lennuettevõtja ei tohi kasutada reisijate andmeid ärilistel eesmärkidel, kui reisijad on neid 
andmeid reisibüroole vabatahtlikult edastanud.

Muudatusettepanek 143
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Võttes arvesse õigust isikuandmete 
kaitsele, peaksid andmesubjektide õigused 
oma broneeringuinfo töötlemisele, näiteks 
õigus andmetega tutvuda, neid 
parandada, kustutada ja blokeerida ning 
õigus saada hüvitist ja kasutada 
õiguskaitsevahendeid olema kooskõlas 
raamotsusega 2008/977/JSK.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 144
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Võttes arvesse õigust isikuandmete 
kaitsele, peaksid andmesubjektide õigused 
oma broneeringuinfo töötlemisele, näiteks 
õigus andmetega tutvuda, neid parandada, 
kustutada ja blokeerida ning õigus saada 
hüvitist ja kasutada õiguskaitsevahendeid 
olema kooskõlas 
raamotsusega 2008/977/JSK.

(24) Võttes arvesse õigust isikuandmete 
kaitsele, peaksid andmesubjektide õigused 
oma broneeringuinfo töötlemisele, näiteks 
õigus andmetega tutvuda, neid parandada, 
kustutada ja blokeerida ning õigus saada 
hüvitist ja kasutada õiguskaitsevahendeid 
olema kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiviga [...] üksikisikute 
kaitse kohta seoses pädevates asutustes 
isikuandmete töötlemisega kuritegude 
tõkestamise, uurimise, avastamise ja 
nende eest vastutusele võtmise või 
kriminaalkaristuste täitmisele pööramise 
eesmärgil ning selliste andmete vaba 
liikumise kohta, Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartaga, Euroopa Nõukogu 
konventsiooniga nr 108 isikute kaitse 
kohta isikuandmete automatiseeritud 
töötlemisel ning Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooniga.

Or. en

Selgitus

Direktiiv üksikisikute kaitse kohta seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega 
kuritegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või 
kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumise 
kohta tuleks vastu võtta enne ELi broneeringuinfo direktiivi.

Muudatusettepanek 145
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Võttes arvesse õigust isikuandmete 
kaitsele, peaksid andmesubjektide õigused 
oma broneeringuinfo töötlemisele, näiteks 
õigus andmetega tutvuda, neid parandada, 
kustutada ja blokeerida ning õigus saada 
hüvitist ja kasutada õiguskaitsevahendeid 
olema kooskõlas 
raamotsusega 2008/977/JSK.

(24) Võttes arvesse õigust isikuandmete 
kaitsele, peaksid andmesubjektide õigused 
oma broneeringuinfo töötlemisele, näiteks 
õigus andmetega tutvuda, neid parandada, 
kustutada ja blokeerida ning õigus saada 
hüvitist ja kasutada õiguskaitsevahendeid 
olema kooskõlas 
raamotsusega 2008/977/JSK ja direktiiviga 
95/46/EÜ.

Or. en

Muudatusettepanek 146
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Võttes arvesse reisijate õigust olla 
informeeritud oma isikuandmete 
töötlemisest, peaksid liikmesriigid tagama, 
et neile antakse täpset teavet 
broneeringuinfo kogumise ja selle 
broneeringuinfo üksusele edastamise 
kohta.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 147
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Võttes arvesse reisijate õigust olla 
informeeritud oma isikuandmete 
töötlemisest, peaksid liikmesriigid tagama, 

(25) Võttes arvesse reisijate õigust olla 
informeeritud oma isikuandmete 
töötlemisest, peaksid liikmesriigid tagama, 
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et neile antakse täpset teavet 
broneeringuinfo kogumise ja selle 
broneeringuinfo üksusele edastamise 
kohta.

et neile antakse õigeaegselt ja läbipaistval 
viisil täpset ja täielikku teavet 
broneeringuinfo kogumise ja selle 
broneeringuinfo üksusele edastamise 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 148
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
broneeringuinfo rakendamise meetmetega 
seotud kulusid ei jäetaks reisijate kanda.

Or. en

Muudatusettepanek 149
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Broneeringuinfo edastamine 
liikmesriikide poolt kolmandatele riikidele 
peaks olema lubatud üksnes iga 
üksikjuhtumi puhul eraldi ja kooskõlas 
raamotsusega 2008/977/JSK. 
Isikuandmete kaitse tagamiseks tuleks 
sellise edastamise suhtes kohaldada 
täiendavaid nõudeid, mis seonduvad 
edastamise eesmärgi, vastuvõtva asutuse 
staatuse ja kolmandale riigile edastatavate 
isikuandmete suhtes kohaldatavate 
kaitsemeetmetega.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 150
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Broneeringuinfo edastamine 
liikmesriikide poolt kolmandatele riikidele 
peaks olema lubatud üksnes iga 
üksikjuhtumi puhul eraldi ja kooskõlas 
raamotsusega 2008/977/JSK. 
Isikuandmete kaitse tagamiseks tuleks 
sellise edastamise suhtes kohaldada 
täiendavaid nõudeid, mis seonduvad 
edastamise eesmärgi, vastuvõtva asutuse 
staatuse ja kolmandale riigile edastatavate 
isikuandmete suhtes kohaldatavate 
kaitsemeetmetega.

(26) Broneeringuinfo edastamine 
liikmesriikide poolt kolmandatele riikidele 
peaks olema lubatud üksnes iga 
üksikjuhtumi puhul eraldi, kui see on 
proportsionaalne ja vajalik terroriaktide 
ja raskete rahvusvaheliste kuritegude 
ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks 
või nende eest vastutusele võtmiseks ja 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiviga xx/xx/201x 
üksikisikute kaitse kohta seoses pädevates 
asutustes isikuandmete töötlemisega 
kuritegude tõkestamise, uurimise, 
avastamise ja nende eest vastutusele 
võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele 
pööramise eesmärgil ning selliste andmete 
vaba liikumise kohta ja kui eelnevalt on 
saadud kohtu luba. Isikuandmete kaitse 
tagamiseks tuleks sellise edastamise suhtes 
kohaldada täiendavaid nõudeid, mis 
seonduvad edastamise eesmärgi, 
vastuvõtva asutuse staatuse ja kolmandale 
riigile edastatavate isikuandmete suhtes 
kohaldatavate kaitsemeetmetega, tagades 
vastavuse Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartaga, Euroopa Nõukogu 
konventsiooniga nr 108 isikute kaitse 
kohta isikuandmete automatiseeritud 
töötlemisel ning Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooniga.

Or. en

Muudatusettepanek 151
Axel Voss
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Broneeringuinfo edastamine 
liikmesriikide poolt kolmandatele riikidele 
peaks olema lubatud üksnes iga 
üksikjuhtumi puhul eraldi ja kooskõlas 
raamotsusega 2008/977/JSK. Isikuandmete 
kaitse tagamiseks tuleks sellise edastamise 
suhtes kohaldada täiendavaid nõudeid, mis 
seonduvad edastamise eesmärgi, 
vastuvõtva asutuse staatuse ja kolmandale 
riigile edastatavate isikuandmete suhtes 
kohaldatavate kaitsemeetmetega.

(26) Broneeringuinfo edastamine 
broneeringuinfo üksuse poolt 
kolmandatele riikidele peaks olema lubatud 
üksnes iga üksikjuhtumi puhul eraldi ja 
kooskõlas raamotsusega 2008/977/JSK. 
Isikuandmete kaitse tagamiseks tuleks 
sellise edastamise suhtes kohaldada 
täiendavaid nõudeid, mis seonduvad 
edastamise eesmärgi, vastuvõtva asutuse 
staatuse ja kolmandale riigile edastatavate 
isikuandmete suhtes kohaldatavate 
kaitsemeetmetega.

Or. de

Muudatusettepanek 152
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Broneeringuinfo edastamine 
liikmesriikide poolt kolmandatele riikidele 
peaks olema lubatud üksnes iga 
üksikjuhtumi puhul eraldi ja kooskõlas 
raamotsusega 2008/977/JSK.
Isikuandmete kaitse tagamiseks tuleks 
sellise edastamise suhtes kohaldada 
täiendavaid nõudeid, mis seonduvad 
edastamise eesmärgi, vastuvõtva asutuse 
staatuse ja kolmandale riigile edastatavate 
isikuandmete suhtes kohaldatavate 
kaitsemeetmetega.

(26) Broneeringuinfo edastamine 
liikmesriikide poolt kolmandatele riikidele 
peaks olema lubatud üksnes iga 
üksikjuhtumi puhul eraldi ja kooskõlas 
raamotsusega 2008/977/JSK ja liidu 
andmekaitsealaste õigusaktidega.

Or. en
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Muudatusettepanek 153
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Broneeringuinfo edastamist tuleks 
piirata vaid nende juhtudega, kus see on 
vajalik konkreetse terroriakti ennetamise 
ja avastamise huvides, ning kolmandatele 
riikidele tohib andmeid edastada ainult 
juhul, kui see on kooskõlas liidu 
andmekaitsealaste õigusaktidega.

Or. en

Muudatusettepanek 154
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Ka liikmesriigi järelevalveasutus, mis 
on asutatud raamotsuse 2008/977/JSK 
rakendamisel, peaks vastutama käesoleva 
direktiivi sätete kohaldamise ja 
rakendamisega seonduva nõustamise ning 
järelevalve eest.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 155
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Ka liikmesriigi järelevalveasutus, mis (27) Ka liikmesriigi järelevalveasutus, mis 
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on asutatud raamotsuse 2008/977/JSK
rakendamisel, peaks vastutama käesoleva 
direktiivi sätete kohaldamise ja 
rakendamisega seonduva nõustamise ning 
järelevalve eest.

asutatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi [...] üksikisikute kaitse 
kohta seoses pädevates asutustes 
isikuandmete töötlemisega kuritegude 
tõkestamise, uurimise, avastamise ja 
nende eest vastutusele võtmise või 
kriminaalkaristuste täitmisele pööramise 
eesmärgil ning selliste andmete vaba
liikumise kohta rakendamisel, peaks 
vastutama käesoleva direktiivi sätete 
kohaldamise ja rakendamisega seonduva 
nõustamise ning järelevalve eest. Riiklikud 
andmekaitseasutused vastutavad 
käesoleva direktiivi andmekaitsesätete 
kohaldamise ja rakendamisega seonduva 
nõustamise ja järelevalve eest. 

Or. en

Muudatusettepanek 156
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Käesolev direktiiv ei piira 
liikmesriikide võimalust näha oma 
õigusaktide alusel ette süsteemi siselende 
käsitleva broneeringuinfo kogumiseks ja 
käitlemiseks muudel eesmärkidel kui 
käesolevas direktiivis sätestatud või 
muudelt veoettevõtjatelt kui direktiivis 
sätestatud, tingimusel et see on kooskõlas 
asjaomaste andmekaitsesätetega ja et 
kõnealused õigusaktid on kooskõlas ELi 
õigustikuga. Siselendude broneeringuinfo 
kogumist tuleks eraldi kaaluda tulevikus.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 157
Alexander Alvaro
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Käesolev direktiiv ei piira 
liikmesriikide võimalust näha oma 
õigusaktide alusel ette süsteemi siselende 
käsitleva broneeringuinfo kogumiseks ja 
käitlemiseks muudel eesmärkidel kui 
käesolevas direktiivis sätestatud või 
muudelt veoettevõtjatelt kui direktiivis 
sätestatud, tingimusel et see on kooskõlas 
asjaomaste andmekaitsesätetega ja et 
kõnealused õigusaktid on kooskõlas ELi 
õigustikuga. Siselendude broneeringuinfo 
kogumist tuleks eraldi kaaluda tulevikus.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 158
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Käesolev direktiiv ei piira 
liikmesriikide võimalust näha oma 
õigusaktide alusel ette süsteemi siselende 
käsitleva broneeringuinfo kogumiseks ja 
käitlemiseks muudel eesmärkidel kui 
käesolevas direktiivis sätestatud või 
muudelt veoettevõtjatelt kui direktiivis 
sätestatud, tingimusel et see on kooskõlas 
asjaomaste andmekaitsesätetega ja et 
kõnealused õigusaktid on kooskõlas ELi 
õigustikuga. Siselendude broneeringuinfo 
kogumist tuleks eraldi kaaluda tulevikus.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 159
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Käesolev direktiiv ei piira 
liikmesriikide võimalust näha oma 
õigusaktide alusel ette süsteemi siselende 
käsitleva broneeringuinfo kogumiseks ja 
käitlemiseks muudel eesmärkidel kui 
käesolevas direktiivis sätestatud või 
muudelt veoettevõtjatelt kui direktiivis 
sätestatud, tingimusel et see on kooskõlas 
asjaomaste andmekaitsesätetega ja et 
kõnealused õigusaktid on kooskõlas ELi 
õigustikuga. Siselendude broneeringuinfo 
kogumist tuleks eraldi kaaluda tulevikus.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 160
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Käesolev direktiiv ei piira 
liikmesriikide võimalust näha oma 
õigusaktide alusel ette süsteemi siselende 
käsitleva broneeringuinfo kogumiseks ja 
käitlemiseks muudel eesmärkidel kui 
käesolevas direktiivis sätestatud või 
muudelt veoettevõtjatelt kui direktiivis 
sätestatud, tingimusel et see on kooskõlas 
asjaomaste andmekaitsesätetega ja et 
kõnealused õigusaktid on kooskõlas ELi 
õigustikuga. Siselendude broneeringuinfo 
kogumist tuleks eraldi kaaluda tulevikus.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 161
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Käesolev direktiiv ei piira 
liikmesriikide võimalust näha oma 
õigusaktide alusel ette süsteemi siselende 
käsitleva broneeringuinfo kogumiseks ja
käitlemiseks muudel eesmärkidel kui 
käesolevas direktiivis sätestatud või 
muudelt veoettevõtjatelt kui direktiivis 
sätestatud, tingimusel et see on kooskõlas 
asjaomaste andmekaitsesätetega ja et 
kõnealused õigusaktid on kooskõlas ELi 
õigustikuga. Siselendude broneeringuinfo 
kogumist tuleks eraldi kaaluda tulevikus.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 162
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Käesolev direktiiv ei piira 
liikmesriikide võimalust näha oma 
õigusaktide alusel ette süsteemi siselende 
käsitleva broneeringuinfo kogumiseks ja 
käitlemiseks muudel eesmärkidel kui 
käesolevas direktiivis sätestatud või 
muudelt veoettevõtjatelt kui direktiivis 
sätestatud, tingimusel et see on kooskõlas 
asjaomaste andmekaitsesätetega ja et 
kõnealused õigusaktid on kooskõlas ELi 
õigustikuga. Siselendude broneeringuinfo 
kogumist tuleks eraldi kaaluda tulevikus.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 163
Hubert Pirker, Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Käesolev direktiiv ei piira 
liikmesriikide võimalust näha oma 
õigusaktide alusel ette süsteemi siselende 
käsitleva broneeringuinfo kogumiseks ja 
käitlemiseks muudel eesmärkidel kui 
käesolevas direktiivis sätestatud või 
muudelt veoettevõtjatelt kui direktiivis 
sätestatud, tingimusel et see on kooskõlas 
asjaomaste andmekaitsesätetega ja et 
kõnealused õigusaktid on kooskõlas ELi 
õigustikuga. Siselendude broneeringuinfo 
kogumist tuleks eraldi kaaluda tulevikus.

(28) Käesolev direktiiv ei piira 
liikmesriikide võimalust näha ette süsteemi 
broneeringuinfo kogumiseks ja 
käitlemiseks muudelt veoettevõtjatelt kui 
direktiivis sätestatud, tingimusel et see on 
kooskõlas asjaomaste andmekaitsesätetega 
ja et kõnealused õigusaktid on kooskõlas 
ELi õigustikuga.

Or. de

Muudatusettepanek 164
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Käesolev direktiiv ei piira 
liikmesriikide võimalust näha oma 
õigusaktide alusel ette süsteemi siselende 
käsitleva broneeringuinfo kogumiseks ja 
käitlemiseks muudel eesmärkidel kui 
käesolevas direktiivis sätestatud või 
muudelt veoettevõtjatelt kui direktiivis 
sätestatud, tingimusel et see on kooskõlas 
asjaomaste andmekaitsesätetega ja et 
kõnealused õigusaktid on kooskõlas ELi 
õigustikuga. Siselendude broneeringuinfo 

(28) Käesolev direktiiv ei piira 
liikmesriikide võimalust näha oma 
õigusaktide alusel ette süsteemi siselende 
käsitleva broneeringuinfo kogumiseks ja 
käitlemiseks muudel eesmärkidel kui 
käesolevas direktiivis sätestatud või 
muudelt veoettevõtjatelt kui direktiivis 
sätestatud, tingimusel et see on kooskõlas 
asjaomaste andmekaitsesätetega ja et 
kõnealused õigusaktid on kooskõlas ELi 
õigustikuga.
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kogumist tuleks eraldi kaaluda tulevikus.

Or. en

Muudatusettepanek 165
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Isikuandmete, sealhulgas 
broneeringuinfo töötlemist käsitlevate 
liikmesriikide õigusaktide juriidiliste ja 
tehniliste erinevuste tõttu on 
lennuettevõtjad praegu ja tulevikus 
silmitsi eri nõuetega seoses edastatava 
teabe iseloomuga ning teabe pädevatele 
asutustele edastamise tingimustega. 
Kõnealused erinevused võivad takistada 
liikmesriikide pädevate asutuste tõhusat 
koostööd terroriaktide ja raskete 
kuritegude ennetamisel, avastamisel, 
uurimisel ja nende eest vastutusele 
võtmisel.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 166
Manfred Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Isikuandmete, sealhulgas 
broneeringuinfo töötlemist käsitlevate 
liikmesriikide õigusaktide juriidiliste ja 
tehniliste erinevuste tõttu on 
lennuettevõtjad praegu ja tulevikus 
silmitsi eri nõuetega seoses edastatava 
teabe iseloomuga ning teabe pädevatele 

välja jäetud
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asutustele edastamise tingimustega. 
Kõnealused erinevused võivad takistada 
liikmesriikide pädevate asutuste tõhusat 
koostööd terroriaktide ja raskete 
kuritegude ennetamisel, avastamisel, 
uurimisel ja nende eest vastutusele 
võtmisel.

Or. de

Muudatusettepanek 167
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Isikuandmete, sealhulgas 
broneeringuinfo töötlemist käsitlevate 
liikmesriikide õigusaktide juriidiliste ja 
tehniliste erinevuste tõttu on 
lennuettevõtjad praegu ja tulevikus silmitsi 
eri nõuetega seoses edastatava teabe 
iseloomuga ning teabe pädevatele 
asutustele edastamise tingimustega. 
Kõnealused erinevused võivad takistada 
liikmesriikide pädevate asutuste tõhusat 
koostööd terroriaktide ja raskete 
kuritegude ennetamisel, avastamisel, 
uurimisel ja nende eest vastutusele 
võtmisel.

(29) Isikuandmete, sealhulgas 
broneeringuinfo töötlemist käsitlevate 
liikmesriikide õigusaktide juriidiliste ja 
tehniliste erinevuste tõttu on 
lennuettevõtjad praegu ja tulevikus silmitsi 
eri nõuetega seoses edastatava teabe 
iseloomuga ning teabe pädevatele 
asutustele edastamise tingimustega. 
Kõnealused erinevused võivad takistada 
liikmesriikide pädevate asutuste tõhusat 
koostööd terroriaktide ennetamisel, 
avastamisel, uurimisel ja nende eest 
vastutusele võtmisel.

Or. en

Muudatusettepanek 168
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Isikuandmete, sealhulgas (29) Isikuandmete, sealhulgas 
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broneeringuinfo töötlemist käsitlevate 
liikmesriikide õigusaktide juriidiliste ja 
tehniliste erinevuste tõttu on 
lennuettevõtjad praegu ja tulevikus silmitsi 
eri nõuetega seoses edastatava teabe 
iseloomuga ning teabe pädevatele 
asutustele edastamise tingimustega. 
Kõnealused erinevused võivad takistada 
liikmesriikide pädevate asutuste tõhusat 
koostööd terroriaktide ja raskete kuritegude 
ennetamisel, avastamisel, uurimisel ja 
nende eest vastutusele võtmisel.

broneeringuinfo töötlemist käsitlevate 
liikmesriikide õigusaktide juriidiliste ja 
tehniliste erinevuste tõttu on 
lennuettevõtjad praegu ja tulevikus silmitsi 
eri nõuetega seoses edastatava teabe 
iseloomuga ning teabe pädevatele 
asutustele edastamise tingimustega. 
Kõnealused erinevused võivad takistada 
liikmesriikide pädevate asutuste tõhusat 
koostööd terroriaktide ja raskete 
rahvusvaheliste kuritegude ennetamisel, 
avastamisel, uurimisel ja nende eest 
vastutusele võtmisel.

Or. en

Muudatusettepanek 169
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Isikuandmete, sealhulgas 
broneeringuinfo töötlemist käsitlevate 
liikmesriikide õigusaktide juriidiliste ja 
tehniliste erinevuste tõttu on 
lennuettevõtjad praegu ja tulevikus silmitsi 
eri nõuetega seoses edastatava teabe 
iseloomuga ning teabe pädevatele 
asutustele edastamise tingimustega. 
Kõnealused erinevused võivad takistada 
liikmesriikide pädevate asutuste tõhusat 
koostööd terroriaktide ja raskete kuritegude 
ennetamisel, avastamisel, uurimisel ja 
nende eest vastutusele võtmisel.

(29) Isikuandmete, sealhulgas 
broneeringuinfo töötlemist käsitlevate 
liikmesriikide õigusaktide juriidiliste ja 
tehniliste erinevuste tõttu on 
lennuettevõtjad praegu ja tulevikus silmitsi 
eri nõuetega seoses edastatava teabe 
iseloomuga ning teabe pädevatele 
asutustele edastamise tingimustega. 
Kõnealused erinevused võivad takistada 
liikmesriikide pädevate asutuste tõhusat 
koostööd terroriaktide ja raskete 
rahvusvaheliste kuritegude ennetamisel, 
avastamisel, uurimisel ja nende eest 
vastutusele võtmisel.

Or. en

Muudatusettepanek 170
Alexander Alvaro
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Kuna käesoleva direktiivi eesmärke ei 
suuda liikmesriigid piisaval määral 
saavutada ning neid on parem saavutada 
ELi tasandil, võib EL võtta meetmeid 
kooskõlas Euroopa Liidu lepingu 
artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Kõnealuses artiklis 
sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte 
kohaselt ei lähe käesolev direktiiv 
nimetatud eesmärkide saavutamiseks 
vajalikust kaugemale.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 171
Manfred Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Kuna käesoleva direktiivi eesmärke ei 
suuda liikmesriigid piisaval määral 
saavutada ning neid on parem saavutada 
ELi tasandil, võib EL võtta meetmeid 
kooskõlas Euroopa Liidu lepingu 
artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Kõnealuses artiklis 
sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte 
kohaselt ei lähe käesolev direktiiv 
nimetatud eesmärkide saavutamiseks 
vajalikust kaugemale.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 172
Alexander Alvaro
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas kajastatud põhimõtteid, eelkõige 
õigust isikuandmete kaitsele, eraelu 
puutumatusele ja 
mittediskrimineerimisele, mis on 
sätestatud harta artiklites 8, 7 ja 21, ning 
seega tuleb direktiivi vastavalt rakendada. 
Direktiiv on kooskõlas 
andmekaitsepõhimõtetega ja selle sätted 
on kooskõlas 
raamotsusega 2008/977/JSK. Lisaks ja et 
täita proportsionaalsuse põhimõtet, on 
direktiivis konkreetseid valdkondi, mida 
reguleerivad andmekaitse-eeskirjad on 
rangemad kui raamotsuse 2008/977/JSK 
omad.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 173
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas kajastatud põhimõtteid, eelkõige 
õigust isikuandmete kaitsele, eraelu 
puutumatusele ja mittediskrimineerimisele, 
mis on sätestatud harta artiklites 8, 7 ja 21, 
ning seega tuleb direktiivi vastavalt 
rakendada. Direktiiv on kooskõlas 
andmekaitsepõhimõtetega ja selle sätted on 
kooskõlas raamotsusega 2008/977/JSK. 
Lisaks ja et täita proportsionaalsuse 
põhimõtet, on direktiivis konkreetseid 
valdkondi, mida reguleerivad andmekaitse-

(31) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas kajastatud põhimõtteid, eelkõige 
õigust isikuandmete kaitsele, eraelu 
puutumatusele ja mittediskrimineerimisele, 
mis on sätestatud harta artiklites 8, 7 ja 21, 
ning seega tuleb direktiivi vastavalt 
rakendada. Direktiiv on kooskõlas 
andmekaitsepõhimõtetega, eelkõige 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikliga 16, ja selle sätted on kooskõlas 
raamotsusega 2008/977/JSK. Lisaks ja et 
täita proportsionaalsuse põhimõtet, on 
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eeskirjad on rangemad kui 
raamotsuse 2008/977/JSK omad.

direktiivis konkreetseid valdkondi, mida 
reguleerivad andmekaitse-eeskirjad on 
rangemad kui raamotsuse 2008/977/JSK 
omad.

Or. en

Muudatusettepanek 174
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas kajastatud põhimõtteid, eelkõige 
õigust isikuandmete kaitsele, eraelu 
puutumatusele ja mittediskrimineerimisele, 
mis on sätestatud harta artiklites 8, 7 ja 21, 
ning seega tuleb direktiivi vastavalt 
rakendada. Direktiiv on kooskõlas 
andmekaitsepõhimõtetega ja selle sätted on 
kooskõlas raamotsusega 2008/977/JSK. 
Lisaks ja et täita proportsionaalsuse 
põhimõtet, on direktiivis konkreetseid 
valdkondi, mida reguleerivad 
andmekaitse-eeskirjad on rangemad kui 
raamotsuse 2008/977/JSK omad.

(31) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas kajastatud põhimõtteid, eelkõige 
õigust isikuandmete kaitsele, eraelu 
puutumatusele ja mittediskrimineerimisele, 
mis on sätestatud harta artiklites 8, 7 ja 21, 
konventsiooni nr 108 isikute kaitse kohta 
isikuandmete automatiseeritud töötlemisel 
ning Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsiooni, ning 
seega tuleb direktiivi vastavalt rakendada. 
Direktiiv on kooskõlas 
andmekaitsepõhimõtetega ja selle sätted on 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiiviga [...] üksikisikute 
kaitse kohta seoses pädevates asutustes 
isikuandmete töötlemisega kuritegude 
tõkestamise, uurimise, avastamise ja 
nende eest vastutusele võtmise või 
kriminaalkaristuste täitmisele pööramise 
eesmärgil ning selliste andmete vaba 
liikumise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 175
Alexander Alvaro
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Eelkõige on direktiivi reguleerimisala 
nii piiratud kui võimalik: selle raames 
lubatakse broneeringuinfot säilitada kõige 
rohkem viis aastat, mille möödumisel 
tuleb andmed kustutada, andmed tuleb 
muuta anonüümseks pärast väga lühikest 
ajavahemikku ning tundlike andmete 
kogumine ja kasutamine on keelatud. 
Tõhususe ja kõrgetasemelise andmekaitse 
tagamiseks peavad liikmesriigid tagama, 
et liikmesriigi sõltumatu järelevalveasutus 
vastutaks broneeringuinfo töötlemisega 
seonduva nõustamise ja järelevalve eest. 
Broneeringuinfo igasuguse töötlemise 
peab registreerima või dokumenteerima, 
et kontrollida andmete töötlemise 
õiguspärasust, läbi viia sisekontroll ning 
tagada andmete nõuetekohane terviklus ja 
töötlemise turvalisus. Liikmesriigid 
peavad tagama ka selle, et reisijaid 
teavitatakse selgelt ja täpselt 
broneeringuinfo kogumisest ja nende 
õigustest.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 176
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Eelkõige on direktiivi reguleerimisala 
nii piiratud kui võimalik: selle raames 
lubatakse broneeringuinfot säilitada kõige 
rohkem viis aastat, mille möödumisel tuleb 
andmed kustutada, andmed tuleb muuta 
anonüümseks pärast väga lühikest 
ajavahemikku ning tundlike andmete 

(32) Eelkõige on direktiivi reguleerimisala 
nii piiratud kui võimalik: selle raames 
lubatakse broneeringuinfot säilitada kõige 
rohkem kolm kuud, mille möödumisel 
tuleb andmed alatiseks kustutada, andmed 
tuleb muuta isikustamatuks pärast väga 
lühikest ajavahemikku ning tundlike 
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kogumine ja kasutamine on keelatud. 
Tõhususe ja kõrgetasemelise andmekaitse 
tagamiseks peavad liikmesriigid tagama, et 
liikmesriigi sõltumatu järelevalveasutus
vastutaks broneeringuinfo töötlemisega 
seonduva nõustamise ja järelevalve eest. 
Broneeringuinfo igasuguse töötlemise peab 
registreerima või dokumenteerima, et 
kontrollida andmete töötlemise 
õiguspärasust, läbi viia sisekontroll ning 
tagada andmete nõuetekohane terviklus ja 
töötlemise turvalisus. Liikmesriigid peavad 
tagama ka selle, et reisijaid teavitatakse 
selgelt ja täpselt broneeringuinfo 
kogumisest ja nende õigustest.

andmete kogumine ja kasutamine on 
keelatud. Tõhususe ja kõrgetasemelise 
andmekaitse tagamiseks peavad 
liikmesriigid tagama, et liikmesriigi 
sõltumatu andmekaitseasutus vastutaks 
broneeringuinfo töötlemisega seonduva 
nõustamise ja järelevalve eest. 
Broneeringuinfo igasuguse töötlemise peab 
registreerima või dokumenteerima, et 
kontrollida andmete töötlemise 
õiguspärasust, läbi viia sisekontroll ning 
tagada andmete nõuetekohane terviklus ja 
töötlemise turvalisus. Liikmesriigid peavad 
tagama ka selle, et reisijaid teavitatakse 
selgelt ja täpselt broneeringuinfo 
kogumisest ja nende õigustest.

Or. en

Muudatusettepanek 177
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Eelkõige on direktiivi reguleerimisala 
nii piiratud kui võimalik: selle raames 
lubatakse broneeringuinfot säilitada kõige 
rohkem viis aastat, mille möödumisel tuleb 
andmed kustutada, andmed tuleb muuta 
anonüümseks pärast väga lühikest 
ajavahemikku ning tundlike andmete 
kogumine ja kasutamine on keelatud. 
Tõhususe ja kõrgetasemelise andmekaitse 
tagamiseks peavad liikmesriigid tagama, et 
liikmesriigi sõltumatu järelevalveasutus 
vastutaks broneeringuinfo töötlemisega 
seonduva nõustamise ja järelevalve eest. 
Broneeringuinfo igasuguse töötlemise peab 
registreerima või dokumenteerima, et 
kontrollida andmete töötlemise 
õiguspärasust, läbi viia sisekontroll ning 
tagada andmete nõuetekohane terviklus ja 
töötlemise turvalisus. Liikmesriigid peavad 

(32) Eelkõige on direktiivi reguleerimisala 
nii piiratud kui võimalik: selle raames 
lubatakse broneeringuinfot säilitada kõige 
rohkem kolm aastat, mille möödumisel 
tuleb andmed kustutada, andmed tuleb 
muuta anonüümseks pärast väga lühikest 
ajavahemikku ning tundlike andmete 
kogumine ja kasutamine on keelatud. 
Tõhususe ja kõrgetasemelise andmekaitse 
tagamiseks peavad liikmesriigid tagama, et 
liikmesriigi sõltumatu järelevalveasutus 
vastutaks broneeringuinfo töötlemisega 
seonduva nõustamise ja järelevalve eest. 
Broneeringuinfo igasuguse töötlemise peab 
registreerima või dokumenteerima, et 
kontrollida andmete töötlemise 
õiguspärasust, läbi viia sisekontroll ning 
tagada andmete nõuetekohane terviklus ja 
töötlemise turvalisus. Liikmesriigid peavad 
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tagama ka selle, et reisijaid teavitatakse 
selgelt ja täpselt broneeringuinfo 
kogumisest ja nende õigustest.

tagama ka selle, et reisijaid teavitatakse 
selgelt ja täpselt broneeringuinfo 
kogumisest ja nende õigustest.

Or. en

Muudatusettepanek 178
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Eelkõige on direktiivi reguleerimisala 
nii piiratud kui võimalik: selle raames 
lubatakse broneeringuinfot säilitada kõige 
rohkem viis aastat, mille möödumisel tuleb 
andmed kustutada, andmed tuleb muuta 
anonüümseks pärast väga lühikest 
ajavahemikku ning tundlike andmete 
kogumine ja kasutamine on keelatud. 
Tõhususe ja kõrgetasemelise andmekaitse 
tagamiseks peavad liikmesriigid tagama, et 
liikmesriigi sõltumatu järelevalveasutus 
vastutaks broneeringuinfo töötlemisega 
seonduva nõustamise ja järelevalve eest. 
Broneeringuinfo igasuguse töötlemise peab 
registreerima või dokumenteerima, et 
kontrollida andmete töötlemise 
õiguspärasust, läbi viia sisekontroll ning 
tagada andmete nõuetekohane terviklus ja 
töötlemise turvalisus. Liikmesriigid peavad 
tagama ka selle, et reisijaid teavitatakse 
selgelt ja täpselt broneeringuinfo 
kogumisest ja nende õigustest.

(32) Eelkõige on direktiivi reguleerimisala 
nii piiratud kui võimalik: selle raames 
lubatakse broneeringuinfot säilitada kõige 
rohkem 30 päeva, mille möödumisel tuleb 
andmed kustutada ning tundlike andmete 
kogumine ja kasutamine on keelatud. 
Tõhususe ja kõrgetasemelise andmekaitse 
tagamiseks peavad liikmesriigid tagama, et 
liikmesriigi sõltumatu järelevalveasutus 
vastutaks broneeringuinfo töötlemisega 
seonduva nõustamise ja järelevalve eest. 
Broneeringuinfo igasuguse töötlemise peab 
registreerima või dokumenteerima, et 
kontrollida andmete töötlemise 
õiguspärasust, läbi viia sisekontroll ning 
tagada andmete nõuetekohane terviklus ja 
töötlemise turvalisus. Liikmesriigid peavad 
tagama ka selle, et reisijaid teavitatakse 
selgelt ja täpselt broneeringuinfo 
kogumisest ja nende õigustest.

Or. en

Muudatusettepanek 179
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Eelkõige on direktiivi reguleerimisala 
nii piiratud kui võimalik: selle raames 
lubatakse broneeringuinfot säilitada kõige 
rohkem viis aastat, mille möödumisel tuleb 
andmed kustutada, andmed tuleb muuta 
anonüümseks pärast väga lühikest 
ajavahemikku ning tundlike andmete 
kogumine ja kasutamine on keelatud. 
Tõhususe ja kõrgetasemelise andmekaitse 
tagamiseks peavad liikmesriigid tagama, 
et liikmesriigi sõltumatu järelevalveasutus 
vastutaks broneeringuinfo töötlemisega 
seonduva nõustamise ja järelevalve eest. 
Broneeringuinfo igasuguse töötlemise peab 
registreerima või dokumenteerima, et 
kontrollida andmete töötlemise 
õiguspärasust, läbi viia sisekontroll ning 
tagada andmete nõuetekohane terviklus ja 
töötlemise turvalisus. Liikmesriigid peavad 
tagama ka selle, et reisijaid teavitatakse 
selgelt ja täpselt broneeringuinfo 
kogumisest ja nende õigustest.

(32) Eelkõige on direktiivi reguleerimisala 
nii piiratud kui võimalik: selle raames 
lubatakse broneeringuinfot säilitada kõige 
rohkem viis aastat, mille möödumisel tuleb 
andmed kustutada, andmed tuleb muuta 
anonüümseks pärast väga lühikest 
ajavahemikku ning tundlike andmete 
kogumine ja kasutamine on keelatud. 
Tõhususe ja kõrgetasemelise andmekaitse 
tagamiseks tuleb tagada, et sõltumatu 
järelevalveasutus vastutaks 
broneeringuinfo töötlemisega seonduva 
nõustamise ja järelevalve eest. 
Broneeringuinfo igasuguse töötlemise peab 
registreerima või dokumenteerima, et 
kontrollida andmete töötlemise 
õiguspärasust, läbi viia sisekontroll ning 
tagada andmete nõuetekohane terviklus ja 
töötlemise turvalisus. Liikmesriigid peavad 
tagama selle, et reisijaid teavitatakse 
selgelt ja täpselt broneeringuinfo 
kogumisest ja nende õigustest.

Or. de

Muudatusettepanek 180
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Eelkõige on direktiivi reguleerimisala 
nii piiratud kui võimalik: selle raames 
lubatakse broneeringuinfot säilitada kõige 
rohkem viis aastat, mille möödumisel tuleb 
andmed kustutada, andmed tuleb muuta 
anonüümseks pärast väga lühikest 
ajavahemikku ning tundlike andmete 
kogumine ja kasutamine on keelatud. 
Tõhususe ja kõrgetasemelise andmekaitse 
tagamiseks peavad liikmesriigid tagama, et 

(32) Eelkõige on direktiivi reguleerimisala 
nii piiratud kui võimalik: selle raames 
lubatakse broneeringuinfot säilitada kõige 
rohkem 30 päeva, mille möödumisel tuleb 
andmed kustutada, andmed tuleb muuta 
anonüümseks seitsme päeva jooksul ning 
tundlike andmete kogumine ja kasutamine 
on keelatud. Tõhususe ja kõrgetasemelise 
andmekaitse tagamiseks peavad 
liikmesriigid tagama, et liikmesriigi 
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liikmesriigi sõltumatu järelevalveasutus 
vastutaks broneeringuinfo töötlemisega 
seonduva nõustamise ja järelevalve eest. 
Broneeringuinfo igasuguse töötlemise peab 
registreerima või dokumenteerima, et 
kontrollida andmete töötlemise 
õiguspärasust, läbi viia sisekontroll ning 
tagada andmete nõuetekohane terviklus ja 
töötlemise turvalisus. Liikmesriigid peavad 
tagama ka selle, et reisijaid teavitatakse 
selgelt ja täpselt broneeringuinfo 
kogumisest ja nende õigustest.

sõltumatu järelevalveasutus vastutaks 
broneeringuinfo töötlemisega seonduva 
nõustamise ja järelevalve eest. 
Broneeringuinfo igasuguse töötlemise peab 
registreerima või dokumenteerima, et 
kontrollida andmete töötlemise 
õiguspärasust, läbi viia sisekontroll ning 
tagada andmete nõuetekohane terviklus ja 
töötlemise turvalisus. Liikmesriigid peavad 
tagama ka selle, et reisijaid teavitatakse 
selgelt ja täpselt broneeringuinfo 
kogumisest ja nende õigustest.

Or. en

Muudatusettepanek 181
Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Eelkõige on direktiivi reguleerimisala 
nii piiratud kui võimalik: selle raames 
lubatakse broneeringuinfot säilitada kõige 
rohkem viis aastat, mille möödumisel tuleb 
andmed kustutada, andmed tuleb muuta 
anonüümseks pärast väga lühikest 
ajavahemikku ning tundlike andmete 
kogumine ja kasutamine on keelatud. 
Tõhususe ja kõrgetasemelise andmekaitse 
tagamiseks peavad liikmesriigid tagama, et 
liikmesriigi sõltumatu järelevalveasutus 
vastutaks broneeringuinfo töötlemisega 
seonduva nõustamise ja järelevalve eest. 
Broneeringuinfo igasuguse töötlemise peab 
registreerima või dokumenteerima, et 
kontrollida andmete töötlemise 
õiguspärasust, läbi viia sisekontroll ning 
tagada andmete nõuetekohane terviklus ja 
töötlemise turvalisus. Liikmesriigid peavad 
tagama ka selle, et reisijaid teavitatakse 
selgelt ja täpselt broneeringuinfo 
kogumisest ja nende õigustest.

(32) Eelkõige on direktiivi reguleerimisala 
nii piiratud kui võimalik: selle raames 
lubatakse broneeringuinfot säilitada kõige 
rohkem viis aastat, mille möödumisel tuleb 
andmed kustutada, andmed tuleb muuta 
anonüümseks pärast lühikest 
ajavahemikku, et need andmed, mis 
võimaldaksid isikut tuvastada, ei oleks 
enam nähtavad, ning tundlike andmete 
kogumine ja kasutamine on keelatud. 
Tõhususe ja kõrgetasemelise andmekaitse 
tagamiseks peavad liikmesriigid tagama, et 
liikmesriigi sõltumatu järelevalveasutus 
vastutaks broneeringuinfo töötlemisega 
seonduva nõustamise ja järelevalve eest. 
Broneeringuinfo igasuguse töötlemise peab 
registreerima või dokumenteerima, et 
kontrollida andmete töötlemise 
õiguspärasust, läbi viia sisekontroll ning 
tagada andmete nõuetekohane terviklus ja 
töötlemise turvalisus. Liikmesriigid peavad 
tagama ka selle, et reisijaid teavitatakse 
selgelt ja täpselt broneeringuinfo 
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kogumisest ja nende õigustest.

Or. fr

Selgitus

Andmete salastamise eesmärki on vaja täpsustada – et reisijate isikuid ei oleks võimalik enam 
tuvastada.

Muudatusettepanek 182
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) [Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa 
Liidu toimimise lepingule lisatud 
protokolli (nr 21) (Ühendkuningriigi ja 
Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, 
turvalisusel ja õigusel rajaneva ala 
suhtes) artikli 3 kohaselt on 
Ühendkuningriik ja Iirimaa teatanud oma 
soovist osaleda käesoleva direktiivi 
vastuvõtmisel ja kohaldamisel] VÕI [Ilma 
et see piiraks Euroopa Liidu lepingule ja 
Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud 
protokolli (nr 21) (Ühendkuningriigi ja 
Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, 
turvalisusel ja õigusel rajaneva ala 
suhtes) artikli 4 kohaldamist, ei osale 
kõnealused liikmesriigid käesoleva 
direktiivi vastuvõtmisel ning see ei ole 
nende suhtes siduv ega kohaldatav].

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 183
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa 
Liidu toimimise lepingule lisatud Taani 
seisukohta käsitleva protokolli (nr 22) 
artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani 
käesoleva direktiivi vastuvõtmisel, 
mistõttu see ei ole tema suhtes siduv ega 
kohaldatav,

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 184
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 välja jäetud
Sisu ja reguleerimisala

1. Käesolev direktiiv käsitleb 
liikmesriikidesse saabuvate ja neist 
väljuvate rahvusvaheliste lendude reisijate 
broneeringuinfo edastamist 
lennuettevõtjate poolt ning kõnealuse info 
töötlemist, sealhulgas selle kogumist, 
kasutamist ja säilitamist liikmesriikide 
poolt ning selle vahetamist liikmesriikide 
vahel.
2. Käesoleva direktiivi kohaselt kogutud 
broneeringuinfot tohib töödelda üksnes 
järgnevatel eesmärkidel:
(a) terroriaktide ja raskete kuritegude 
ennetamine, avastamine, uurimine ja 
nende eest vastutusele võtmine artikli 4 
lõike 2 punktide b ja c kohaselt; ning
(b) terroriaktide ja raskete 
rahvusvaheliste kuritegude ennetamine, 
avastamine, uurimine ja nende eest 
vastutusele võtmine artikli 4 lõike 2 
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punktide a ja d kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 185
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolev direktiiv käsitleb 
liikmesriikidesse saabuvate ja neist 
väljuvate rahvusvaheliste lendude reisijate 
broneeringuinfo edastamist 
lennuettevõtjate poolt ning kõnealuse info 
töötlemist, sealhulgas selle kogumist, 
kasutamist ja säilitamist liikmesriikide 
poolt ning selle vahetamist liikmesriikide 
vahel.

1. Käesolev direktiiv käsitleb 
liikmesriikidesse saabuvate ja neist 
väljuvate sihtotstarbeliste rahvusvaheliste 
lendude reisijate broneeringuinfo 
edastamist lennuettevõtjate poolt ning 
kõnealuse info töötlemist, sealhulgas selle 
kogumist, kasutamist ja säilitamist 
liikmesriikide poolt ning selle vahetamist 
liikmesriikide vahel. Käesolevat direktiivi 
ei kohaldata Euroopa Liidu siselendude ja 
transiitlendude suhtes.

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiivi kohaldamisala peaks piirduma üksnes sihtotstarbeliste rahvusvaheliste 
lendudega.

Muudatusettepanek 186
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolev direktiiv käsitleb 
liikmesriikidesse saabuvate ja neist 
väljuvate rahvusvaheliste lendude reisijate
broneeringuinfo edastamist 
lennuettevõtjate poolt ning kõnealuse info 

1. Käesolev direktiiv käsitleb 
broneeringuinfo edastamist lennureisijate 
vedu Euroopa Liidu liikmesriikide ja 
kolmandate riikide vahel ning Euroopa 
Liitu saabuvate ja sealt väljuvate lendude 
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töötlemist, sealhulgas selle kogumist, 
kasutamist ja säilitamist liikmesriikide
poolt ning selle vahetamist liikmesriikide 
vahel.

reisijate vedu teostavate lennuettevõtjate 
poolt ning kõnealuse info töötlemist, 
sealhulgas selle kogumist, kasutamist ja 
säilitamist broneeringuinfo üksuse poolt 
ning selle vahetamist kolmandate 
riikidega.

Or. de

Muudatusettepanek 187
Manfred Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolev direktiiv käsitleb 
liikmesriikidesse saabuvate ja neist 
väljuvate rahvusvaheliste lendude reisijate 
broneeringuinfo edastamist
lennuettevõtjate poolt ning kõnealuse info 
töötlemist, sealhulgas selle kogumist, 
kasutamist ja säilitamist liikmesriikide 
poolt ning selle vahetamist liikmesriikide 
vahel.

1. Käesolev direktiiv käsitleb 
liikmesriikidesse saabuvate ja neist 
väljuvate rahvusvaheliste lendude reisijate 
broneeringuinfo võimaliku edastamise 
põhimõtteid lennuettevõtjate poolt ning 
kõnealuse info töötlemist, sealhulgas selle 
kogumist, kasutamist ja säilitamist 
liikmesriikide poolt ning selle vahetamist 
liikmesriikide vahel. Käesoleva direktiivi 
sätteid kohaldatakse liikmesriikide suhtes, 
kes otsustavad kasutada broneeringuinfot 
artikli 1 lõike 2 punktides a ja b ette 
nähtud eesmärkidel.

Or. de

Muudatusettepanek 188
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolev direktiiv käsitleb 
liikmesriikidesse saabuvate ja neist 
väljuvate rahvusvaheliste lendude reisijate 

1. Käesolev direktiiv käsitleb 
liikmesriikidesse saabuvate ja neist 
väljuvate sihtotstarbeliste rahvusvaheliste 
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broneeringuinfo edastamist 
lennuettevõtjate poolt ning kõnealuse info 
töötlemist, sealhulgas selle kogumist, 
kasutamist ja säilitamist liikmesriikide 
poolt ning selle vahetamist liikmesriikide 
vahel.

lendude reisijate broneeringuinfo 
edastamist lennuettevõtjate poolt ning 
kõnealuse info töötlemist, sealhulgas selle 
kogumist, kasutamist ja säilitamist 
liikmesriikide poolt ning selle vahetamist 
liikmesriikide vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 189
Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolev direktiiv käsitleb 
liikmesriikidesse saabuvate ja neist 
väljuvate rahvusvaheliste lendude reisijate 
broneeringuinfo edastamist 
lennuettevõtjate poolt ning kõnealuse info 
töötlemist, sealhulgas selle kogumist, 
kasutamist ja säilitamist liikmesriikide 
poolt ning selle vahetamist liikmesriikide 
vahel.

1. Käesolev direktiiv käsitleb 
liikmesriikidesse saabuvate ja neist 
väljuvate liidusiseste ja -väliste lendude 
reisijate broneeringuinfo edastamist 
lennuettevõtjate poolt ning kõnealuse info 
töötlemist, sealhulgas selle kogumist, 
kasutamist ja säilitamist liikmesriikide 
poolt ning selle vahetamist liikmesriikide 
vahel.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on teha järeldusi kõikide Euroopa Liidu siseste lendude 
kaasamise kohta käesoleva direktiivi rakendusalasse. Terminoloogia liidusiseste ja -väliste 
lendude kohta on eelistatav, kuna Schengeni piirieeskirjadest üle võetud rahvusvahelised 
lennud / siselennud ei ole kohandatud käesolevale direktiivile, mida kohaldatakse kogu 
Euroopa Liidu territooriumil.

Muudatusettepanek 190
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Käesoleva direktiivi alusel on 
lennuettevõtjatel keelatud edastada 
liikmesriikidesse saabuvate ja neist 
väljuvate siselendude reisijate 
broneeringuinfot ning töödelda kõnealust 
infot, sealhulgas koguda, kasutada ja 
säilitada broneeringuinfot liikmesriikide 
poolt ning seda vahetada liikmesriikide 
vahel.

Or. en

Selgitus

Eesmärk on selgitada, et edastatakse ja töödeldakse ainult rahvusvaheliste lendude andmeid.

Muudatusettepanek 191
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva direktiivi kohaselt kogutud 
broneeringuinfot tohib töödelda üksnes 
järgnevatel eesmärkidel:

2. Käesoleva direktiivi kohaselt 
sihtotstarbeliste rahvusvaheliste lendude 
kohta kogutud broneeringuinfot tohib 
töödelda üksnes terroriaktide ja raskete 
rahvusvaheliste kuritegude ennetamiseks, 
avastamiseks, uurimiseks ja nende eest 
vastutusele võtmiseks vastavalt artikli 4 
lõikele 2. Broneeringuinfot ei kasutata 
teistel eesmärkidel.

(a) terroriaktide ja raskete kuritegude 
ennetamine, avastamine, uurimine ja 
nende eest vastutusele võtmine artikli 4 
lõike 2 punktide b ja c kohaselt; ning
(b) terroriaktide ja raskete 
rahvusvaheliste kuritegude ennetamine, 
avastamine, uurimine ja nende eest 
vastutusele võtmine artikli 4 lõike 2 
punktide a ja d kohaselt.
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Or. en

Muudatusettepanek 192
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) terroriaktide ja raskete kuritegude 
ennetamine, avastamine, uurimine ja 
nende eest vastutusele võtmine artikli 4 
lõike 2 punktide b ja c kohaselt; ning

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 193
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) terroriaktide ja raskete kuritegude 
ennetamine, avastamine, uurimine ja nende 
eest vastutusele võtmine artikli 4 lõike 2 
punktide b ja c kohaselt; ning

(a) terroriaktide ennetamine, avastamine, 
uurimine ja nende eest vastutusele 
võtmine.

Or. en

Muudatusettepanek 194
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) terroriaktide ja raskete kuritegude 
ennetamine, avastamine, uurimine ja nende 

(b) terroriaktide ja artikli 2 punktis i 
määratletud teatavate raske 
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eest vastutusele võtmine artikli 4 lõike 2 
punktide b ja c kohaselt; ning

rahvusvahelise kuriteo liikide ennetamine, 
avastamine, uurimine ja nende eest 
vastutusele võtmine artikli 4 lõike 2 
kohaselt;

Or. en

Muudatusettepanek 195
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) terroriaktide ja raskete kuritegude 
ennetamine, avastamine, uurimine ja nende 
eest vastutusele võtmine artikli 4 lõike 2 
punktide b ja c kohaselt; ning

(b) terroriaktide ja artikli 2 punktis i 
määratletud teatavate raske 
rahvusvahelise kuriteo liikide ennetamine, 
avastamine, uurimine ja nende eest 
vastutusele võtmine artikli 4 lõike 2 
kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 196
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) terroriaktide ja raskete 
rahvusvaheliste kuritegude ennetamine, 
avastamine, uurimine ja nende eest 
vastutusele võtmine artikli 4 lõike 2 
punktide a ja d kohaselt.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 197
Jan Philipp Albrecht
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) terroriaktide ja raskete 
rahvusvaheliste kuritegude ennetamine, 
avastamine, uurimine ja nende eest 
vastutusele võtmine artikli 4 lõike 2 
punktide a ja d kohaselt.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Esitatud muudetud artikli 1 lõike 2 punktis a.

Muudatusettepanek 198
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) terroriaktide ja raskete 
rahvusvaheliste kuritegude ennetamine, 
avastamine, uurimine ja nende eest 
vastutusele võtmine artikli 4 lõike 2 
punktide a ja d kohaselt.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 199
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) terroriaktide ja raskete rahvusvaheliste 
kuritegude ennetamine, avastamine, 

(b) terroriaktide ja raskete rahvusvaheliste 
kuritegude ennetamine, avastamine, 
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uurimine ja nende eest vastutusele võtmine 
artikli 4 lõike 2 punktide a ja d kohaselt.

uurimine ja nende eest vastutusele võtmine 
artikli 4 lõike 2 punkti a kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 200
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesoleva direktiivi alusel kogutud 
broneeringuinfot ei töödelda seoses 
süütegudega, mis on liikmesriigi 
õigusaktide kohaselt karistatavad 
vabadusekaotuse või vabadust piirava 
julgeolekumeetmega, mille maksimaalne 
pikkus on kolm aastat.

Or. en

Muudatusettepanek 201
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
Euroopa siselendude suhtes ning muude 
transpordivahendite kui lennukite suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 202
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
lennuettevõtjate suhtes, kes teostavad 
lennureisijate vedu liidu territooriumil.

Or. en

Muudatusettepanek 203
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
Euroopa siselendude suhtes ning muude 
transpordivahendite kui lennukite suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 204
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Käesoleva direktiivi alusel kogutud 
broneeringuinfot ei või töödelda seoses 
väiksemate süütegudega, mis on 
liikmesriigi õigusaktide kohaselt 
karistatavad vabadusekaotuse või 
vabadust piirava julgeolekumeetmega, 
mille maksimaalne pikkus on kolm aastat.

Or. en


