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Tarkistus 36
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
–

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. en

Tarkistus 37
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
–

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. en

Tarkistus 38
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
–

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. en
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Tarkistus 39
Gianni Vattimo

Ehdotus direktiiviksi
–

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. en

Tarkistus 40
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN
JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI 
matkustajarekisteritietojen käytöstä 
terrorismirikosten ja vakavan 
rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, 
tutkimista ja syytteeseenpanoa varten

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN
JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI 
matkustajarekisteritietojen käytöstä 
terrorismirikosten ehkäisemistä, 
paljastamista, tutkimista ja 
syytteeseenpanoa varten

Or. en

Tarkistus 41
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN
JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI 
matkustajarekisteritietojen käytöstä 
terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden
ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja 

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN 
JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI 
matkustajarekisteritietojen käytöstä 
terrorismirikosten ja vakavan 
kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemistä, 
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syytteeseenpanoa varten paljastamista, tutkimista ja 
syytteeseenpanoa varten

Or. en

Perustelu

Matkustajarekisteritietoja pitäisi käsitellä vain terrorismirikosten ja vakavien kansainvälisten 
rikosten ehkäisemistä, paljastamista ja tutkimista sekä niihin liittyvää syytteeseenpanoa 
varten. Matkustajarekisteritietoja ei pidä käyttää muihin tarkoituksiin.

Tarkistus 42
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 82 artiklan 1 kohdan d 
alakohdan ja 87 artiklan 2 kohdan a 
alakohdan,

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 16 artiklan, 82 artiklan 1 
kohdan d alakohdan ja 87 artiklan 2 
kohdan a alakohdan,

Or. en

Tarkistus 43
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Euroopan tietosuojavaltuutetun 
(EDPS) 25. maaliskuuta 2011 antamassa 
lausunnossa ja erityisesti sen 7–16, 25, 55 
ja 57 kohdassa todettiin, että 
alkuperäinen direktiiviehdotus ei täyttänyt 
matkustajarekisteritietojärjestelmän 
kehittämisen olennaista perusedellytystä 
eli että se oli tarpeellisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden vastainen siinä 



PE486.017v02-00 6/100 AM\898279FI.doc

FI

määrin, että tietosuojavaltuutettu 
kyseenalaistaa vakavan rikollisuuden 
sisällyttämisen ehdotukseen, koska sillä ei 
ole yhteyttä terrorismiin.

Or. en

Tarkistus 44
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Huhtikuun 5. päivänä 2011 
annetussa 29 artiklan mukaisen 
työryhmän lausunnossa 10/2011 todettiin, 
että ehdotuksesta puuttui tietoja 
poliisiyhteistyössä ja oikeudellisessa 
yhteistyössä käytettävien EU:n nykyisten 
järjestelmien ja välineiden tehokkuudesta 
ja sopivuudesta terrorismin ja 
järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan, 
sekä kyseenalaistettiin ehdotuksen 
tarpeellisuus ja epäiltiin vakavasti sitä, 
onko suhteellisuusperiaatteen mukaista 
kerätä matkustajilta valtava määrä 
henkilötietoja riippumatta siitä, ovatko he 
epäiltyjä.

Or. en

Tarkistus 45
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Komissio hyväksyi 
6 päivänä marraskuuta 2007 ehdotuksen 
neuvoston puitepäätökseksi 

Poistetaan.
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matkustajarekisterin (PNR) käytöstä 
lainvalvontatarkoituksiin. Lissabonin 
sopimuksen tullessa voimaan 1 päivänä 
joulukuuta 2009 komission ehdotus 
kuitenkin raukesi, koska neuvosto ei ollut 
vielä hyväksynyt sitä.

Or. en

Tarkistus 46
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Asiakirjassa ”Tukholman ohjelma –
Avoin ja turvallinen Eurooppa 
kansalaisia ja heidän suojeluaan varten” 
komissiota kehotetaan esittämään ehdotus 
matkustajarekisteritietojen käytöstä 
terrorismirikosten ja vakavan 
rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, 
tutkimista ja syytteeseenpanoa varten.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 47
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Komissio on hahmotellut asiaa 
koskevan EU:n politiikan keskeisiä 
piirteitä 21 päivänä syyskuuta 2010 
antamassaan tiedonannossa 
matkustajarekisteritietojen (PNR) siirtoa 
kolmansiin maihin koskevasta 
kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 48
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Liikenteenharjoittajien 
velvollisuudesta toimittaa tietoja 
matkustajista 29 päivänä huhtikuuta 2004 
annetulla neuvoston direktiivillä 
2004/82/EY säännellään ennalta 
annettavien matkustajatietojen (API-
tiedot) siirtämistä toimivaltaisille 
kansallisille viranomaisille lentoliikenteen 
harjoittajien toimesta rajavalvonnan 
parantamiseksi ja laittoman 
maahanmuuton torjumiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 49
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Matkustajarekisteritietoja (PNR-
tiedot) tarvitaan, jotta voidaan tehokkaasti 
ehkäistä, paljastaa ja tutkia 
terrorismirikoksia ja vakavia rikoksia ja 
nostaa niiden perusteella syytteitä ja siten 
parantaa sisäistä turvallisuutta.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 50
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Matkustajarekisteritietoja (PNR-
tiedot) tarvitaan, jotta voidaan tehokkaasti 
ehkäistä, paljastaa ja tutkia 
terrorismirikoksia ja vakavia rikoksia ja 
nostaa niiden perusteella syytteitä ja siten 
parantaa sisäistä turvallisuutta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 51
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Matkustajarekisteritietoja (PNR-
tiedot) tarvitaan, jotta voidaan tehokkaasti 
ehkäistä, paljastaa ja tutkia 
terrorismirikoksia ja vakavia rikoksia ja 
nostaa niiden perusteella syytteitä ja siten 
parantaa sisäistä turvallisuutta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 52
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Matkustajarekisteritietoja (PNR-tiedot) 
tarvitaan, jotta voidaan tehokkaasti 

(5) Matkustajarekisteritietoja (PNR-tiedot) 
voidaan tarvita, jotta voidaan tehokkaasti 
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ehkäistä, paljastaa ja tutkia 
terrorismirikoksia ja vakavia rikoksia ja 
nostaa niiden perusteella syytteitä ja siten 
parantaa sisäistä turvallisuutta.

ehkäistä, paljastaa ja tutkia 
terrorismirikoksia ja nostaa niiden 
perusteella syytteitä ja siten parantaa 
sisäistä turvallisuutta.

Or. en

Tarkistus 53
Kinga Göncz

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Matkustajarekisteritietoja (PNR-
tiedot) tarvitaan, jotta voidaan tehokkaasti 
ehkäistä, paljastaa ja tutkia
terrorismirikoksia ja vakavia rikoksia ja 
nostaa niiden perusteella syytteitä ja siten 
parantaa sisäistä turvallisuutta.

(5) Matkustajarekisteritiedot (PNR-tiedot) 
voivat auttaa tehokkaasti ehkäisemään, 
paljastamaan ja tutkimaan
terrorismirikoksia ja vakavia rikoksia ja 
nostamaan niiden perusteella syytteitä ja 
siten parantamaan sisäistä turvallisuutta.

Or. en

Tarkistus 54
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Matkustajarekisteritietoja (PNR-
tiedot) tarvitaan, jotta voidaan tehokkaasti 
ehkäistä, paljastaa ja tutkia 
terrorismirikoksia ja vakavia rikoksia ja 
nostaa niiden perusteella syytteitä ja siten 
parantaa sisäistä turvallisuutta.

(5) Matkustajarekisteritiedot (PNR-tiedot) 
voivat olla hyödyllinen keino tehokkaasti 
ehkäistä, paljastaa ja tutkia 
terrorismirikoksia ja tietynlaisia 
luonteeltaan kansainvälisiä vakavia 
rikoksia ja nostaa niiden perusteella 
syytteitä ja siten parantaa sisäistä 
turvallisuutta.

Or. en
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Tarkistus 55
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Matkustajarekisteritietoja (PNR-
tiedot) tarvitaan, jotta voidaan tehokkaasti 
ehkäistä, paljastaa ja tutkia
terrorismirikoksia ja vakavia rikoksia ja 
nostaa niiden perusteella syytteitä ja siten 
parantaa sisäistä turvallisuutta.

(5) Matkustajarekisteritiedot (PNR-tiedot) 
voivat auttaa tehokkaasti ehkäisemään, 
paljastamaan ja tutkimaan
terrorismirikoksia ja vakavia rikoksia ja 
nostamaan niiden perusteella syytteitä ja 
siten parantamaan sisäistä turvallisuutta.

Or. en

Tarkistus 56
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Matkustajarekisteritietoja (PNR-
tiedot) tarvitaan, jotta voidaan tehokkaasti 
ehkäistä, paljastaa ja tutkia 
terrorismirikoksia ja vakavia rikoksia ja 
nostaa niiden perusteella syytteitä ja siten 
parantaa sisäistä turvallisuutta.

(5) Matkustajarekisteritiedot (PNR-tiedot) 
voivat olla hyödyllinen keino tehokkaasti 
ehkäistä, paljastaa ja tutkia
terrorismirikoksia ja tietynlaisia 
kansainvälisiä vakavia rikoksia.

Or. en

Tarkistus 57
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) PNR-tietojen avulla 
lainvalvontaviranomaiset voivat ehkäistä, 

Poistetaan.
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paljastaa ja tutkia vakavia rikoksia, kuten 
terroritekoja, ja nostaa niiden perusteella 
syytteitä vertailemalla tietoja erilaisiin 
etsittyjä henkilöitä ja esineitä koskeviin 
tietokantoihin saadakseen tällä tavoin 
todisteita ja tarvittaessa paljastaakseen 
rikollisten apureita ja rikollisverkostoja.

Or. en

Tarkistus 58
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) PNR-tietojen avulla 
lainvalvontaviranomaiset voivat ehkäistä, 
paljastaa ja tutkia vakavia rikoksia, kuten 
terroritekoja, ja nostaa niiden perusteella 
syytteitä vertailemalla tietoja erilaisiin 
etsittyjä henkilöitä ja esineitä koskeviin 
tietokantoihin saadakseen tällä tavoin 
todisteita ja tarvittaessa paljastaakseen 
rikollisten apureita ja rikollisverkostoja.

(6) PNR-tiedot saattavat auttaa
lainvalvontaviranomaisia ehkäisemään, 
paljastamaan ja tutkimaan vakavia 
rikoksia, kuten terroritekoja, ja nostamaan
niiden perusteella syytteitä.

Or. en

Tarkistus 59
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) PNR-tietojen avulla 
lainvalvontaviranomaiset voivat ehkäistä, 
paljastaa ja tutkia vakavia rikoksia, kuten 
terroritekoja, ja nostaa niiden perusteella 
syytteitä vertailemalla tietoja erilaisiin 
etsittyjä henkilöitä ja esineitä koskeviin 

(6) PNR-tiedot voivat auttaa 
lainvalvontaviranomaisia ehkäisemään, 
paljastamaan ja tutkimaan vakavia 
kansainvälisiä rikoksia, kuten 
terroritekoja, ja nostamaan niiden 
perusteella syytteitä vertailemalla tietoja 
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tietokantoihin saadakseen tällä tavoin
todisteita ja tarvittaessa paljastaakseen 
rikollisten apureita ja rikollisverkostoja.

erilaisiin etsittyjä henkilöitä ja esineitä 
koskeviin tietokantoihin löytääkseen 
tarvittavia todisteita ja tarvittaessa 
paljastaakseen rikollisten apureita ja 
rikollisverkostoja.

Or. en

Tarkistus 60
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) PNR-tietojen avulla 
lainvalvontaviranomaiset voivat ehkäistä, 
paljastaa ja tutkia vakavia rikoksia, kuten 
terroritekoja, ja nostaa niiden perusteella 
syytteitä vertailemalla tietoja erilaisiin 
etsittyjä henkilöitä ja esineitä koskeviin 
tietokantoihin saadakseen tällä tavoin 
todisteita ja tarvittaessa paljastaakseen 
rikollisten apureita ja rikollisverkostoja.

(6) PNR-tiedot saattavat
poikkeustilanteissa auttaa 
lainvalvontaviranomaisia ehkäisemään, 
paljastamaan ja tutkimaan vakavia 
kansainvälisiä rikoksia, kuten 
terroritekoja, ja nostamaan niiden 
perusteella syytteitä vertailemalla tietoja 
erilaisiin etsittyjä henkilöitä ja esineitä 
koskeviin tietokantoihin saadakseen tällä 
tavoin todisteita ja tarvittaessa 
paljastaakseen rikollisten apureita ja 
rikollisverkostoja.

Or. en

Tarkistus 61
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) PNR-tietojen avulla 
lainvalvontaviranomaiset voivat ehkäistä, 
paljastaa ja tutkia vakavia rikoksia, kuten
terroritekoja, ja nostaa niiden perusteella 
syytteitä vertailemalla tietoja erilaisiin 

(6) PNR-tiedot saattavat auttaa
lainvalvontaviranomaisia ehkäisemään, 
paljastamaan ja tutkimaan terroritekoja ja 
nostamaan niiden perusteella syytteitä.
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etsittyjä henkilöitä ja esineitä koskeviin 
tietokantoihin saadakseen tällä tavoin 
todisteita ja tarvittaessa paljastaakseen 
rikollisten apureita ja rikollisverkostoja.

Or. en

Tarkistus 62
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) PNR-tietojen avulla 
lainvalvontaviranomaiset voivat ehkäistä, 
paljastaa ja tutkia vakavia rikoksia, kuten 
terroritekoja, ja nostaa niiden perusteella 
syytteitä vertailemalla tietoja erilaisiin 
etsittyjä henkilöitä ja esineitä koskeviin 
tietokantoihin saadakseen tällä tavoin 
todisteita ja tarvittaessa paljastaakseen 
rikollisten apureita ja rikollisverkostoja.

(6) PNR-tiedot saattavat auttaa 
lainvalvontaviranomaisia ehkäisemään, 
paljastamaan ja tutkimaan vakavia 
rikoksia, kuten terroritekoja, ja nostamaan
niiden perusteella syytteitä vertailemalla 
tietoja erilaisiin etsittyjä henkilöitä ja 
esineitä koskeviin tietokantoihin 
saadakseen tällä tavoin todisteita ja
tarvittaessa paljastaakseen rikollisten 
apureita ja rikollisverkostoja.

Or. en

Tarkistus 63
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) PNR-tietojen avulla 
lainvalvontaviranomaiset voivat ehkäistä, 
paljastaa ja tutkia vakavia rikoksia, kuten 
terroritekoja, ja nostaa niiden perusteella 
syytteitä vertailemalla tietoja erilaisiin 
etsittyjä henkilöitä ja esineitä koskeviin 
tietokantoihin saadakseen tällä tavoin
todisteita ja tarvittaessa paljastaakseen 

(6) PNR-tiedot saattavat auttaa 
lainvalvontaviranomaisia ehkäisemään, 
paljastamaan ja tutkimaan vakavia 
kansainvälisiä rikoksia, kuten 
terroritekoja, ja nostamaan niiden 
perusteella syytteitä vertailemalla tietoja 
erilaisiin etsittyjä henkilöitä ja esineitä 
koskeviin tietokantoihin löytääkseen 
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rikollisten apureita ja rikollisverkostoja. tarvittavia todisteita ja tarvittaessa 
paljastaakseen rikollisten apureita ja 
rikollisverkostoja.

Or. en

Tarkistus 64
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) PNR-tietojen avulla 
lainvalvontaviranomaiset voivat yksilöidä 
henkilöitä, jotka eivät ole viranomaisille 
ennestään tuttuja, koska heitä ei aiemmin 
ole epäilty osallisuudesta vakaviin 
rikoksiin ja terrorismiin, mutta jotka 
PNR-tietojen analyysin perusteella 
saattavat olla osallisina tällaisiin 
rikoksiin, minkä vuoksi toimivaltaisten 
viranomaisten olisi tehtävä heidän 
suhteensa lisätutkimuksia. PNR-tietojen 
avulla lainvalvontaviranomaiset voivat 
puuttua vakavan rikollisuuden ja 
terrorismin uhkaan eri tavoin kuin 
muuntyyppisiä henkilötietoja 
käsittelemällä. Jotta voitaisiin kuitenkin 
varmistaa, että sellaisten henkilöiden 
tietoja, jotka eivät ole syyllistyneet 
mihinkään ja joita ei epäillä mistään, 
käsitellään mahdollisimman vähän, 
arviointikriteerien laatimiseen ja 
soveltamiseen liittyvää PNR-tietojen 
käyttöä olisi edelleen rajoitettava niin, että 
se kattaa ainoastaan sellaiset vakavat 
rikokset, jotka ovat luonteeltaan 
valtioiden rajat ylittäviä, eli jotka liittyvät 
erottamattomasti matkustamiseen ja sitä 
kautta myös sen yhteydessä käsiteltäviin 
tietoihin.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 65
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) PNR-tietojen avulla 
lainvalvontaviranomaiset voivat yksilöidä 
henkilöitä, jotka eivät ole viranomaisille 
ennestään tuttuja, koska heitä ei aiemmin 
ole epäilty osallisuudesta vakaviin 
rikoksiin ja terrorismiin, mutta jotka 
PNR-tietojen analyysin perusteella 
saattavat olla osallisina tällaisiin 
rikoksiin, minkä vuoksi toimivaltaisten 
viranomaisten olisi tehtävä heidän 
suhteensa lisätutkimuksia. PNR-tietojen 
avulla lainvalvontaviranomaiset voivat 
puuttua vakavan rikollisuuden ja 
terrorismin uhkaan eri tavoin kuin 
muuntyyppisiä henkilötietoja 
käsittelemällä. Jotta voitaisiin kuitenkin 
varmistaa, että sellaisten henkilöiden 
tietoja, jotka eivät ole syyllistyneet 
mihinkään ja joita ei epäillä mistään, 
käsitellään mahdollisimman vähän, 
arviointikriteerien laatimiseen ja 
soveltamiseen liittyvää PNR-tietojen 
käyttöä olisi edelleen rajoitettava niin, että 
se kattaa ainoastaan sellaiset vakavat 
rikokset, jotka ovat luonteeltaan 
valtioiden rajat ylittäviä, eli jotka liittyvät 
erottamattomasti matkustamiseen ja sitä 
kautta myös sen yhteydessä käsiteltäviin 
tietoihin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 66
Sophia in 't Veld
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) PNR-tietojen avulla 
lainvalvontaviranomaiset voivat yksilöidä 
henkilöitä, jotka eivät ole viranomaisille 
ennestään tuttuja, koska heitä ei aiemmin 
ole epäilty osallisuudesta vakaviin 
rikoksiin ja terrorismiin, mutta jotka 
PNR-tietojen analyysin perusteella 
saattavat olla osallisina tällaisiin 
rikoksiin, minkä vuoksi toimivaltaisten 
viranomaisten olisi tehtävä heidän 
suhteensa lisätutkimuksia. PNR-tietojen 
avulla lainvalvontaviranomaiset voivat 
puuttua vakavan rikollisuuden ja 
terrorismin uhkaan eri tavoin kuin 
muuntyyppisiä henkilötietoja 
käsittelemällä. Jotta voitaisiin kuitenkin 
varmistaa, että sellaisten henkilöiden 
tietoja, jotka eivät ole syyllistyneet 
mihinkään ja joita ei epäillä mistään, 
käsitellään mahdollisimman vähän, 
arviointikriteerien laatimiseen ja 
soveltamiseen liittyvää PNR-tietojen 
käyttöä olisi edelleen rajoitettava niin, että 
se kattaa ainoastaan sellaiset vakavat 
rikokset, jotka ovat luonteeltaan 
valtioiden rajat ylittäviä, eli jotka liittyvät 
erottamattomasti matkustamiseen ja sitä 
kautta myös sen yhteydessä käsiteltäviin 
tietoihin.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Profilointia eli arviointikriteerien laatimista ja soveltamista ei pidä sallia, koska profilointia 
ei ole määritelty EU:n lainsäädännössä.

Tarkistus 67
Jan Philipp Albrecht
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) PNR-tietojen avulla 
lainvalvontaviranomaiset voivat yksilöidä 
henkilöitä, jotka eivät ole viranomaisille 
ennestään tuttuja, koska heitä ei aiemmin 
ole epäilty osallisuudesta vakaviin 
rikoksiin ja terrorismiin, mutta jotka 
PNR-tietojen analyysin perusteella 
saattavat olla osallisina tällaisiin 
rikoksiin, minkä vuoksi toimivaltaisten 
viranomaisten olisi tehtävä heidän 
suhteensa lisätutkimuksia. PNR-tietojen 
avulla lainvalvontaviranomaiset voivat 
puuttua vakavan rikollisuuden ja 
terrorismin uhkaan eri tavoin kuin 
muuntyyppisiä henkilötietoja 
käsittelemällä. Jotta voitaisiin kuitenkin 
varmistaa, että sellaisten henkilöiden 
tietoja, jotka eivät ole syyllistyneet 
mihinkään ja joita ei epäillä mistään, 
käsitellään mahdollisimman vähän, 
arviointikriteerien laatimiseen ja 
soveltamiseen liittyvää PNR-tietojen 
käyttöä olisi edelleen rajoitettava niin, että 
se kattaa ainoastaan sellaiset vakavat 
rikokset, jotka ovat luonteeltaan 
valtioiden rajat ylittäviä, eli jotka liittyvät 
erottamattomasti matkustamiseen ja sitä 
kautta myös sen yhteydessä käsiteltäviin 
tietoihin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 68
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) PNR-tietojen avulla (7) PNR-tietojen avulla 
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lainvalvontaviranomaiset voivat yksilöidä 
henkilöitä, jotka eivät ole viranomaisille 
ennestään tuttuja, koska heitä ei aiemmin 
ole epäilty osallisuudesta vakaviin 
rikoksiin ja terrorismiin, mutta jotka PNR-
tietojen analyysin perusteella saattavat olla 
osallisina tällaisiin rikoksiin, minkä vuoksi 
toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä 
heidän suhteensa lisätutkimuksia. PNR-
tietojen avulla lainvalvontaviranomaiset 
voivat puuttua vakavan rikollisuuden ja 
terrorismin uhkaan eri tavoin kuin 
muuntyyppisiä henkilötietoja 
käsittelemällä. Jotta voitaisiin kuitenkin 
varmistaa, että sellaisten henkilöiden 
tietoja, jotka eivät ole syyllistyneet 
mihinkään ja joita ei epäillä mistään, 
käsitellään mahdollisimman vähän, 
arviointikriteerien laatimiseen ja 
soveltamiseen liittyvää PNR-tietojen 
käyttöä olisi edelleen rajoitettava niin, että 
se kattaa ainoastaan sellaiset vakavat 
rikokset, jotka ovat luonteeltaan valtioiden 
rajat ylittäviä, eli jotka liittyvät 
erottamattomasti matkustamiseen ja sitä 
kautta myös sen yhteydessä käsiteltäviin 
tietoihin.

lainvalvontaviranomaiset voivat yksilöidä 
henkilöitä, jotka eivät ole viranomaisille 
ennestään tuttuja, koska heitä ei aiemmin 
ole epäilty osallisuudesta vakaviin 
rikoksiin ja terrorismiin, mutta jotka PNR-
tietojen analyysin perusteella saattavat olla 
osallisina tällaisiin rikoksiin. Koska 
tällainen mahdollisuus ei kuitenkaan 
merkitse rikosepäilyä, toimivaltaisten 
viranomaisten olisi tehtävä näiden 
henkilöiden suhteen lisätutkimuksia vain 
tiettyihin vakaviin rikoksiin tai 
terroritekoihin liittyvissä tapauksissa.
PNR-tietojen avulla 
lainvalvontaviranomaiset voivat puuttua 
vakavan kansainvälisen rikollisuuden ja 
terrorismin uhkaan eri tavoin kuin 
muuntyyppisiä henkilötietoja 
käsittelemällä. Jotta voitaisiin kuitenkin 
varmistaa, että sellaisten henkilöiden 
tietoja, jotka eivät ole syyllistyneet 
mihinkään ja joita ei epäillä mistään, 
käsitellään mahdollisimman vähän, PNR-
tietojen käyttöä olisi edelleen rajoitettava 
niin, että se kattaa ainoastaan sellaiset 
vakavat rikokset, jotka ovat luonteeltaan 
valtioiden rajat ylittäviä, eli jotka liittyvät 
erottamattomasti matkustamiseen ja sitä 
kautta myös sen yhteydessä käsiteltäviin 
tietoihin.

Or. en

Tarkistus 69
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) PNR-tietojen avulla 
lainvalvontaviranomaiset voivat yksilöidä 
henkilöitä, jotka eivät ole viranomaisille 
ennestään tuttuja, koska heitä ei aiemmin 
ole epäilty osallisuudesta vakaviin 

(7) PNR-tietojen avulla 
lainvalvontaviranomaiset voivat yksilöidä 
henkilöitä, jotka eivät ole viranomaisille 
ennestään tuttuja, koska heitä ei aiemmin
ole epäilty osallisuudesta terrorismiin, 
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rikoksiin ja terrorismiin, mutta jotka PNR-
tietojen analyysin perusteella saattavat olla 
osallisina tällaisiin rikoksiin, minkä vuoksi 
toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä 
heidän suhteensa lisätutkimuksia. PNR-
tietojen avulla lainvalvontaviranomaiset 
voivat puuttua vakavan rikollisuuden ja
terrorismin uhkaan eri tavoin kuin 
muuntyyppisiä henkilötietoja 
käsittelemällä. Jotta voitaisiin kuitenkin 
varmistaa, että sellaisten henkilöiden 
tietoja, jotka eivät ole syyllistyneet 
mihinkään ja joita ei epäillä mistään, 
käsitellään mahdollisimman vähän, 
arviointikriteerien laatimiseen ja 
soveltamiseen liittyvää PNR-tietojen 
käyttöä olisi edelleen rajoitettava niin, että 
se kattaa ainoastaan sellaiset vakavat 
rikokset, jotka ovat luonteeltaan valtioiden 
rajat ylittäviä, eli jotka liittyvät 
erottamattomasti matkustamiseen ja sitä 
kautta myös sen yhteydessä käsiteltäviin 
tietoihin.

mutta jotka PNR-tietojen analyysin 
perusteella saattavat olla osallisina 
tällaisiin rikoksiin, minkä vuoksi 
toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä 
heidän suhteensa lisätutkimuksia. PNR-
tietojen avulla lainvalvontaviranomaiset 
voivat puuttua terrorismin uhkaan eri 
tavoin kuin muuntyyppisiä henkilötietoja 
käsittelemällä. Jotta voitaisiin kuitenkin 
varmistaa, että sellaisten henkilöiden 
tietoja, jotka eivät ole syyllistyneet 
mihinkään ja joita ei epäillä mistään, 
käsitellään mahdollisimman vähän, 
arviointikriteerien laatimiseen ja 
soveltamiseen liittyvää PNR-tietojen 
käyttöä olisi edelleen rajoitettava niin, että 
se kattaa ainoastaan sellaiset vakavat 
rikokset, jotka ovat luonteeltaan valtioiden 
rajat ylittäviä, eli jotka liittyvät 
erottamattomasti matkustamiseen ja sitä 
kautta myös sen yhteydessä käsiteltäviin 
tietoihin, eli terrorismin.

Or. en

Tarkistus 70
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Henkilötietojen käsittelyn on oltava 
oikeassa suhteessa tämän direktiivin 
erityisiin turvallisuustavoitteisiin nähden.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 71
Sophia in 't Veld
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Henkilötietojen käsittelyn on oltava 
oikeassa suhteessa tämän direktiivin 
erityisiin turvallisuustavoitteisiin nähden.

(8) Henkilötietojen käsittelyn on oltava 
tarpeellista ja oikeassa suhteessa tämän 
direktiivin erityiseen tavoitteeseen nähden.

Or. en

Tarkistus 72
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) PNR-tietojen käyttö yhdessä ennalta 
annettavien matkustajatietojen käytön 
kanssa voi tietyissä tapauksissa tuoda 
lisäarvoa ja auttaa jäsenvaltioita 
yksilöiden henkilöllisyyden 
tarkistamisessa, mikä vahvistaa tietojen 
arvoa lainvalvonnan kannalta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 73
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) PNR-tietojen käyttö yhdessä ennalta 
annettavien matkustajatietojen käytön 
kanssa voi tietyissä tapauksissa tuoda 
lisäarvoa ja auttaa jäsenvaltioita 
yksilöiden henkilöllisyyden 
tarkistamisessa, mikä vahvistaa tietojen 
arvoa lainvalvonnan kannalta.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 74
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10

Komission teksti Tarkistus

(10) Terrorismirikosten ja vakavan 
rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, 
tutkimista ja syytteeseenpanoa varten on 
erittäin tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot 
antavat säännöksiä, joissa vahvistetaan 
velvollisuuksia liikenteenharjoittajille, 
jotka suorittavat kansainvälisiä lentoja 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
alueelle tai alueelta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 75
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Terrorismirikosten ja vakavan 
rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, 
tutkimista ja syytteeseenpanoa varten on 
erittäin tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot 
antavat säännöksiä, joissa vahvistetaan 
velvollisuuksia liikenteenharjoittajille, 
jotka suorittavat kansainvälisiä lentoja 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
alueelle tai alueelta.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 76
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Terrorismirikosten ja vakavan 
rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, 
tutkimista ja syytteeseenpanoa varten on 
erittäin tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot 
antavat säännöksiä, joissa vahvistetaan 
velvollisuuksia liikenteenharjoittajille, 
jotka suorittavat kansainvälisiä lentoja 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueelle 
tai alueelta.

(10) Terrorismirikosten ja vakavan 
kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemistä, 
paljastamista, tutkimista ja 
syytteeseenpanoa varten kaikki jäsenvaltiot 
voivat antaa säännöksiä, joissa 
vahvistetaan velvollisuuksia 
liikenteenharjoittajille, jotka suorittavat 
kansainvälisiä lentoja Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden alueelle tai alueelta.

Or. en

Tarkistus 77
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Terrorismirikosten ja vakavan 
rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, 
tutkimista ja syytteeseenpanoa varten on 
erittäin tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot 
antavat säännöksiä, joissa vahvistetaan 
velvollisuuksia liikenteenharjoittajille, 
jotka suorittavat kansainvälisiä lentoja 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueelle 
tai alueelta.

(10) Terrorismirikosten ehkäisemistä, 
paljastamista, tutkimista ja 
syytteeseenpanoa varten on erittäin tärkeää, 
että kaikki jäsenvaltiot antavat säännöksiä, 
joissa vahvistetaan velvollisuuksia 
liikenteenharjoittajille, jotka suorittavat 
kansainvälisiä lentoja Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden alueelle tai alueelta.

Or. en

Tarkistus 78
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Terrorismirikosten ja vakavan 
rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, 
tutkimista ja syytteeseenpanoa varten on 
erittäin tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot 
antavat säännöksiä, joissa vahvistetaan 
velvollisuuksia liikenteenharjoittajille, 
jotka suorittavat kansainvälisiä lentoja 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueelle 
tai alueelta.

(10) Terrorismirikosten ja vakavan 
kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemistä, 
paljastamista, tutkimista ja 
syytteeseenpanoa varten on erittäin tärkeää, 
että kaikki jäsenvaltiot antavat säännöksiä, 
joissa vahvistetaan velvollisuuksia 
liikenteenharjoittajille, jotka suorittavat 
kansainvälisiä lentoja Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden alueelle tai alueelta.

Or. en

Tarkistus 79
Manfred Weber

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Terrorismirikosten ja vakavan 
rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, 
tutkimista ja syytteeseenpanoa varten on 
erittäin tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot 
antavat säännöksiä, joissa vahvistetaan 
velvollisuuksia liikenteenharjoittajille, 
jotka suorittavat kansainvälisiä lentoja 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueelle 
tai alueelta.

(10) Terrorismirikosten ja vakavan 
rikollisuuden ehkäisemisessä, 
paljastamisessa, tutkimisessa ja 
syytteeseenpanossa olisi avuksi, että kaikki 
jäsenvaltiot antavat säännöksiä, joissa 
vahvistetaan velvollisuuksia 
liikenteenharjoittajille, jotka suorittavat 
kansainvälisiä lentoja Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden alueelle tai alueelta.
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin vapaasti 
päättää, käyttävätkö ne 
matkustajarekisteritietoja näihin 
tarkoituksiin. Tämän direktiivin 
määräykset koskevat vain niitä 
jäsenvaltioita, jotka käyttävät 
matkustajarekisteritietoja.

Or. de
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Tarkistus 80
Véronique Mathieu

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Terrorismirikosten ja vakavan 
rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, 
tutkimista ja syytteeseenpanoa varten on 
erittäin tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot 
antavat säännöksiä, joissa vahvistetaan 
velvollisuuksia liikenteenharjoittajille, 
jotka suorittavat kansainvälisiä lentoja 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueelle 
tai alueelta.

(10) Terrorismirikosten ja vakavan 
rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, 
tutkimista ja syytteeseenpanoa varten on 
erittäin tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot 
antavat säännöksiä, joissa vahvistetaan 
velvollisuuksia liikenteenharjoittajille, 
jotka suorittavat lentoja Euroopan unionin 
sisä- tai ulkopuolelle jäsenvaltioiden 
alueelle tai alueelta.

Or. fr

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on saada sisällytettyä kaikki Euroopan unioniin lennettävät 
lennot direktiivin soveltamisalaan. Viittaus Euroopan unionin sisä- ja ulkopuolelle 
lennettäviin lentoihin on parempi kuin viittaus kansainvälisiin tai kotimaan lentoihin, sillä 
jälkimmäinen on peräisin Schengenin rajasäännöstöstä, jota ei ole mukautettu koko 
Euroopan unionin alueella sovellettavaan direktiiviin.

Tarkistus 81
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Terrorismirikosten ja vakavan 
rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, 
tutkimista ja syytteeseenpanoa varten on 
erittäin tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot 
antavat säännöksiä, joissa vahvistetaan 
velvollisuuksia liikenteenharjoittajille, 
jotka suorittavat kansainvälisiä lentoja 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueelle 
tai alueelta.

(10) Terrorismirikosten ja vakavan 
kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemistä, 
paljastamista, tutkimista ja 
syytteeseenpanoa varten on erittäin tärkeää, 
että kaikki jäsenvaltiot antavat säännöksiä, 
joissa vahvistetaan velvollisuuksia 
liikenteenharjoittajille, jotka suorittavat 
kohteeksi valittuja kansainvälisiä lentoja 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueelle 
tai alueelta.
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Or. en

Tarkistus 82
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Lentoliikenteen harjoittajat keräävät 
ja käsittelevät jo matkustajien PNR-tietoja 
omia kaupallisia tarkoituksiaan varten. 
Tällä direktiivillä ei pitäisi velvoittaa 
lentoliikenteen harjoittajia keräämään tai 
säilyttämään mitään uusia 
matkustajatietoja eikä velvoittaa 
matkustajia antamaan mitään uusia 
tietoja lentoliikenteen harjoittajille 
nykyään annettavien tietojen lisäksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 83
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Lentoliikenteen harjoittajat keräävät ja 
käsittelevät jo matkustajien PNR-tietoja 
omia kaupallisia tarkoituksiaan varten. 
Tällä direktiivillä ei pitäisi velvoittaa 
lentoliikenteen harjoittajia keräämään tai 
säilyttämään mitään uusia matkustajatietoja 
eikä velvoittaa matkustajia antamaan 
mitään uusia tietoja lentoliikenteen 
harjoittajille nykyään annettavien tietojen 
lisäksi.

(11) Lentoliikenteen harjoittajat keräävät ja 
käsittelevät jo matkustajien PNR-tietoja 
omia kaupallisia tarkoituksiaan varten. 
Tällä direktiivillä ei pitäisi velvoittaa 
lentoliikenteen harjoittajia keräämään tai 
säilyttämään mitään uusia matkustajatietoja 
eikä velvoittaa matkustajia antamaan 
mitään uusia tietoja lentoliikenteen 
harjoittajille nykyään annettavien tietojen 
lisäksi. Elleivät lentoliikenteen harjoittajat 
kerää kaupallisessa toiminnassaan tietoja 
rutiininomaisesti, niitä ei pitäisi velvoittaa 
luomaan prosesseja tällaisten tietojen 
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keräämiseksi.

Or. en

Tarkistus 84
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Jäsenvaltioiden pitäisi kantaa 
PNR-tietojen käsittelystä ja välittämisestä 
aiheutuvat kustannukset.

Or. en

Tarkistus 85
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Terrorismirikosten määritelmä olisi 
otettava terrorismin torjunnasta tehdyn 
neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS 
1–4 artiklasta. Vakavan rikollisuuden 
määritelmä olisi otettava eurooppalaisesta 
pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden 
välisistä luovuttamismenettelyistä 13 
päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn 
neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS 
2 artiklasta. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin 
sulkea pois ne vähäisemmät rikokset, 
joiden yhteydessä tämän direktiivin 
mukainen PNR-tietojen käsittely ei olisi 
suhteellisuusperiaatteen mukaista, kun 
otetaan huomioon jäsenvaltioiden 
rikosoikeuden järjestelmät. Vakavan 
kansainvälisen rikollisuuden määritelmä 
olisi otettava neuvoston puitepäätöksen 

Poistetaan.
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2002/584/YOS 2 artiklasta ja 
kansainvälisen järjestäytyneen 
rikollisuuden vastaisesta Yhdistyneiden 
kansakuntien yleissopimuksesta.

Or. en

Tarkistus 86
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Terrorismirikosten määritelmä olisi 
otettava terrorismin torjunnasta tehdyn 
neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS 
1–4 artiklasta. Vakavan rikollisuuden 
määritelmä olisi otettava eurooppalaisesta 
pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden 
välisistä luovuttamismenettelyistä 13 
päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston 
puitepäätöksen 2002/584/YOS 2 artiklasta.
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sulkea pois 
ne vähäisemmät rikokset, joiden 
yhteydessä tämän direktiivin mukainen 
PNR-tietojen käsittely ei olisi 
suhteellisuusperiaatteen mukaista, kun 
otetaan huomioon jäsenvaltioiden 
rikosoikeuden järjestelmät. Vakavan 
kansainvälisen rikollisuuden määritelmä 
olisi otettava neuvoston puitepäätöksen 
2002/584/YOS 2 artiklasta ja
kansainvälisen järjestäytyneen 
rikollisuuden vastaisesta Yhdistyneiden 
kansakuntien yleissopimuksesta.

(12) Terrorismirikosten määritelmä olisi 
otettava terrorismin torjunnasta tehdyn 
neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS 
1–4 artiklasta. Vakavan kansainvälisen 
rikollisuuden määritelmä olisi otettava 
neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS 
2 artiklan 2 kohdasta vain, jos rikoksesta 
voidaan määrätä vapaudenmenetyksen 
käsittävä rangaistus tai 
turvaamistoimenpide, jonka 
enimmäiskesto on jäsenvaltion 
kansallisen lainsäädännön mukaan 
vähintään kolme vuotta, ja jos rikos on 
tehty useammassa kuin yhdessä 
jäsenvaltiossa, sekä kansainvälisen 
järjestäytyneen rikollisuuden vastaisesta 
Yhdistyneiden kansakuntien 
yleissopimuksesta.

Or. en

Perustelu

Matkustajarekisteritietoja pitäisi käsitellä vain terrorismirikosten ja vakavien kansainvälisten 
rikosten ehkäisemistä, paljastamista ja tutkimista sekä niihin liittyvää syytteeseenpanoa 
varten. Matkustajarekisteritietoja ei pidä käyttää muihin tarkoituksiin.
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Tarkistus 87
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Terrorismirikosten määritelmä olisi 
otettava terrorismin torjunnasta tehdyn 
neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS 
1–4 artiklasta. Vakavan rikollisuuden 
määritelmä olisi otettava eurooppalaisesta 
pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden 
välisistä luovuttamismenettelyistä 13 
päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston 
puitepäätöksen 2002/584/YOS 2 artiklasta. 
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sulkea pois 
ne vähäisemmät rikokset, joiden 
yhteydessä tämän direktiivin mukainen 
PNR-tietojen käsittely ei olisi 
suhteellisuusperiaatteen mukaista, kun 
otetaan huomioon jäsenvaltioiden 
rikosoikeuden järjestelmät. Vakavan 
kansainvälisen rikollisuuden määritelmä 
olisi otettava neuvoston puitepäätöksen 
2002/584/YOS 2 artiklasta ja 
kansainvälisen järjestäytyneen 
rikollisuuden vastaisesta Yhdistyneiden 
kansakuntien yleissopimuksesta.

(12) Terrorismirikosten määritelmä olisi 
otettava terrorismin torjunnasta tehdyn 
neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS 
1–4 artiklasta. Vakavan rikollisuuden 
määritelmä olisi otettava eurooppalaisesta 
pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden 
välisistä luovuttamismenettelyistä 13 
päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston 
puitepäätöksen 2002/584/YOS 2 artiklasta. 
Jäsenvaltioiden pitäisi kuitenkin sulkea 
pois ne vähäisemmät rikokset, joiden 
yhteydessä tämän direktiivin mukainen 
PNR-tietojen käsittely ei olisi 
suhteellisuusperiaatteen mukaista, kun 
otetaan huomioon jäsenvaltioiden 
rikosoikeuden järjestelmät. Vakavan 
kansainvälisen rikollisuuden määritelmä 
olisi otettava neuvoston puitepäätöksen 
2002/584/YOS 2 artiklasta ja 
kansainvälisen järjestäytyneen 
rikollisuuden vastaisesta Yhdistyneiden 
kansakuntien yleissopimuksesta.

Or. en

Tarkistus 88
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Terrorismirikosten määritelmä olisi 
otettava terrorismin torjunnasta tehdyn 
neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS 

(12) Terrorismirikosten määritelmä olisi 
otettava terrorismin torjunnasta tehdyn 
neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS 
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1–4 artiklasta. Vakavan rikollisuuden 
määritelmä olisi otettava eurooppalaisesta 
pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden 
välisistä luovuttamismenettelyistä 
13 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn 
neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS 
2 artiklasta. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin 
sulkea pois ne vähäisemmät rikokset, 
joiden yhteydessä tämän direktiivin 
mukainen PNR-tietojen käsittely ei olisi 
suhteellisuusperiaatteen mukaista, kun 
otetaan huomioon jäsenvaltioiden 
rikosoikeuden järjestelmät. Vakavan 
kansainvälisen rikollisuuden määritelmä 
olisi otettava neuvoston puitepäätöksen 
2002/584/YOS 2 artiklasta ja 
kansainvälisen järjestäytyneen 
rikollisuuden vastaisesta Yhdistyneiden
kansakuntien yleissopimuksesta.

1–4 artiklasta. Vakavan rikollisuuden 
määritelmä olisi otettava eurooppalaisesta 
pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden 
välisistä luovuttamismenettelyistä 
13 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn 
neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS 
2 artiklasta. Matkustajatietoyksikkö voi
kuitenkin sulkea pois ne vähäisemmät 
rikokset, joiden yhteydessä tämän 
direktiivin mukainen PNR-tietojen 
käsittely ei olisi suhteellisuusperiaatteen 
mukaista. Vakavan kansainvälisen 
rikollisuuden määritelmä olisi otettava 
neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS 
2 artiklasta ja kansainvälisen 
järjestäytyneen rikollisuuden vastaisesta 
Yhdistyneiden kansakuntien 
yleissopimuksesta.

Or. de

Tarkistus 89
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Terrorismirikosten määritelmä olisi 
otettava terrorismin torjunnasta tehdyn 
neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS
1–4 artiklasta. Vakavan rikollisuuden 
määritelmä olisi otettava eurooppalaisesta 
pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden 
välisistä luovuttamismenettelyistä 13 
päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston 
puitepäätöksen 2002/584/YOS 2 artiklasta. 
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sulkea pois 
ne vähäisemmät rikokset, joiden 
yhteydessä tämän direktiivin mukainen 
PNR-tietojen käsittely ei olisi 
suhteellisuusperiaatteen mukaista, kun 
otetaan huomioon jäsenvaltioiden 
rikosoikeuden järjestelmät. Vakavan 

(12) Terrorismirikosten määritelmä olisi 
otettava terrorismin torjunnasta tehdyn 
neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS 
1 artiklasta. Vakavan kansainvälisen
rikollisuuden määritelmä olisi otettava 
neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS 
2 artiklasta ja kansainvälisen 
järjestäytyneen rikollisuuden vastaisesta 
Yhdistyneiden kansakuntien 
yleissopimuksesta. Jäsenvaltioiden pitäisi 
kuitenkin sulkea pois ne rikokset, joiden 
yhteydessä tämän direktiivin mukainen 
PNR-tietojen käsittely ei olisi 
suhteellisuusperiaatteen mukaista, kun 
otetaan huomioon jäsenvaltioiden 
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kansainvälisen rikollisuuden määritelmä 
olisi otettava neuvoston puitepäätöksen 
2002/584/YOS 2 artiklasta ja 
kansainvälisen järjestäytyneen 
rikollisuuden vastaisesta Yhdistyneiden 
kansakuntien yleissopimuksesta.

rikosoikeuden järjestelmät.

Or. en

Tarkistus 90
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Terrorismirikosten määritelmä olisi 
otettava terrorismin torjunnasta tehdyn 
neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS 
1–4 artiklasta. Vakavan rikollisuuden 
määritelmä olisi otettava eurooppalaisesta 
pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden 
välisistä luovuttamismenettelyistä 13 
päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn 
neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS 
2 artiklasta. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin 
sulkea pois ne vähäisemmät rikokset, 
joiden yhteydessä tämän direktiivin 
mukainen PNR-tietojen käsittely ei olisi 
suhteellisuusperiaatteen mukaista, kun 
otetaan huomioon jäsenvaltioiden 
rikosoikeuden järjestelmät. Vakavan 
kansainvälisen rikollisuuden määritelmä 
olisi otettava neuvoston puitepäätöksen 
2002/584/YOS 2 artiklasta ja 
kansainvälisen järjestäytyneen 
rikollisuuden vastaisesta Yhdistyneiden 
kansakuntien yleissopimuksesta.

(12) Terrorismirikosten määritelmä olisi 
otettava terrorismin torjunnasta tehdyn 
neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS 
1–4 artiklasta.

Or. en

Tarkistus 91
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Terrorismirikosten määritelmä olisi 
otettava terrorismin torjunnasta tehdyn 
neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS 
1–4 artiklasta. Vakavan rikollisuuden 
määritelmä olisi otettava eurooppalaisesta 
pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden 
välisistä luovuttamismenettelyistä 13 
päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston 
puitepäätöksen 2002/584/YOS 2 artiklasta. 
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sulkea pois ne 
vähäisemmät rikokset, joiden yhteydessä 
tämän direktiivin mukainen PNR-tietojen 
käsittely ei olisi suhteellisuusperiaatteen 
mukaista, kun otetaan huomioon 
jäsenvaltioiden rikosoikeuden järjestelmät.
Vakavan kansainvälisen rikollisuuden 
määritelmä olisi otettava neuvoston 
puitepäätöksen 2002/584/YOS 2 artiklasta 
ja kansainvälisen järjestäytyneen 
rikollisuuden vastaisesta Yhdistyneiden 
kansakuntien yleissopimuksesta.

(12) Terrorismirikosten määritelmä olisi 
otettava terrorismin torjunnasta tehdyn 
neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS 
1–4 artiklasta. Vakavan kansainvälisen 
rikollisuuden määritelmä olisi otettava 
eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja 
jäsenvaltioiden välisistä 
luovuttamismenettelyistä 13 päivänä 
kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston 
puitepäätöksen 2002/584/YOS 2 artiklasta 
sekä kansainvälisen järjestäytyneen 
rikollisuuden vastaisesta Yhdistyneiden 
kansakuntien yleissopimuksesta. 
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sulkea pois ne 
vähäisemmät rikokset, joiden yhteydessä 
tämän direktiivin mukainen PNR-tietojen 
käsittely ei olisi suhteellisuusperiaatteen 
mukaista, kun otetaan huomioon 
jäsenvaltioiden rikosoikeuden järjestelmät.

Or. en

Tarkistus 92
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Terrorismirikosten määritelmä olisi 
otettava terrorismin torjunnasta tehdyn 
neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS
1–4 artiklasta. Vakavan rikollisuuden 
määritelmä olisi otettava eurooppalaisesta 
pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden 
välisistä luovuttamismenettelyistä 13 
päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston 

(12) Terrorismirikosten määritelmä olisi 
otettava terrorismin torjunnasta tehdyn 
neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS 
1 artiklasta. Vakavan kansainvälisen
rikollisuuden määritelmä olisi otettava 
eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja 
13 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn 
neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS 
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puitepäätöksen 2002/584/YOS 2 artiklasta. 
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sulkea pois 
ne vähäisemmät rikokset, joiden 
yhteydessä tämän direktiivin mukainen 
PNR-tietojen käsittely ei olisi 
suhteellisuusperiaatteen mukaista, kun 
otetaan huomioon jäsenvaltioiden 
rikosoikeuden järjestelmät. Vakavan 
kansainvälisen rikollisuuden määritelmä 
olisi otettava neuvoston puitepäätöksen 
2002/584/YOS 2 artiklasta ja 
kansainvälisen järjestäytyneen 
rikollisuuden vastaisesta Yhdistyneiden 
kansakuntien yleissopimuksesta.

2 artiklasta sekä kansainvälisen 
järjestäytyneen rikollisuuden vastaisesta 
Yhdistyneiden kansakuntien 
yleissopimuksesta. Jäsenvaltioiden pitäisi 
kuitenkin sulkea pois ne vähäisemmät 
rikokset, joiden yhteydessä tämän 
direktiivin mukainen PNR-tietojen 
käsittely ei olisi suhteellisuusperiaatteen 
mukaista, kun otetaan huomioon 
jäsenvaltioiden rikosoikeuden järjestelmät.

Or. en

Tarkistus 93
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) PNR-tiedot olisi toimitettava 
asianomaisen jäsenvaltion tietylle 
yksikölle (matkustajatietoyksikkö), jotta 
voidaan varmistaa selkeä toimintatapa ja 
vähentää lentoliikenteen harjoittajille 
aiheutuvia kustannuksia.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 94
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) PNR-tiedot olisi toimitettava 
asianomaisen jäsenvaltion tietylle 

(13) PNR-tiedot olisi toimitettava 
Euroopan unionin tietylle yksikölle 
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yksikölle (matkustajatietoyksikkö), jotta 
voidaan varmistaa selkeä toimintatapa ja 
vähentää lentoliikenteen harjoittajille 
aiheutuvia kustannuksia.

(matkustajatietoyksikkö), jotta voidaan 
varmistaa selkeä toimintatapa ja vähentää 
lentoliikenteen harjoittajille aiheutuvia 
kustannuksia.

Or. de

Perustelu

Ajatus hajautetun järjestelmän luomisesta on hylättävä. Järjestelmän perustamiskustannukset 
ja jopa 27 kansallisen matkustajatietoyksikön juoksevat henkilöstö- ja 
infrastruktuurikustannukset ovat kohtuuttoman suuret keskitettyyn järjestelmään verrattuna. 
Hajautetussa järjestelmässä vastuu järjestelmän rakentamisesta olisi yksittäisten 
jäsenvaltioiden harteilla. Taloudellisesti vaikeana aikana tämä olisi monelle jäsenvaltiolle 
organisatorisesti ja taloudellisesti liian vaativa tehtävä.

Tarkistus 95
Tanja Fajon

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) PNR-tiedot olisi toimitettava 
asianomaisen jäsenvaltion tietylle yksikölle 
(matkustajatietoyksikkö), jotta voidaan 
varmistaa selkeä toimintatapa ja vähentää 
lentoliikenteen harjoittajille aiheutuvia 
kustannuksia.

(13) PNR-tiedot olisi toimitettava 
asianomaisen jäsenvaltion tietylle yksikölle 
(matkustajatietoyksikkö), jotta voidaan 
varmistaa selkeä toimintatapa ja vähentää 
lentoliikenteen harjoittajille aiheutuvia 
kustannuksia. Euroopan unionin yleisestä 
talousarviosta pitäisi tarvittaessa tukea 
taloudellisesti jäsenvaltioita tai 
matkustajaliikennettä harjoittavia 
lentoyhtiöitä niiden omien PNR-
järjestelmien perustamisesta, 
käyttämisestä ja ylläpitämisestä sekä 
PNR-tietojen siirtämisestä aiheutuvien 
kustannusten kattamiseksi.

Or. en

Tarkistus 96
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(13 a) Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että täytetään tiukimmatkin 
turvallisuusvaatimukset, jotka koskevat 
kaikkia PNR-tietojen siirtoja tai PNR-
tietojen käsittelyn tuloksia ja niiden 
säilyttämistä matkustajatietoyksikössä.

Or. ro

Tarkistus 97
Hubert Pirker, Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Euroopan komission tulisi 
huolehtia siitä, että kaikille unionin 
elimille ja laitoksille, kuten virastoille, 
joille tämän direktiivin säännökset tai 
niistä johtuvat täytäntöönpanosäännökset 
jäsenvaltioissa aiheuttavat lisätyötä, 
taataan riittävät taloudelliset ja 
henkilöstölliset lisäresurssit.

Or. de

Tarkistus 98
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Laadittaessa matkustajatietoyksikölle 
toimitettavien PNR-tietojen luetteloja olisi 
otettava huomioon terrorismirikosten ja 
vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, 

Poistetaan.
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paljastamista, tutkimista ja 
syytteeseenpanoa koskevat viranomaisten 
oikeutetut vaatimukset, jotta voidaan 
parantaa unionin sisäistä turvallisuutta ja 
suojata kansalaisten perusoikeuksia, 
erityisesti oikeutta yksityisyyden ja 
henkilötietojen suojaan. Näissä 
luetteloissa ei pitäisi esittää sellaisia 
henkilötietoja, joista voi käydä ilmi 
asianomaisen henkilön rotu tai etninen 
alkuperä, poliittiset mielipiteet, 
uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, 
ammattiliiton jäsenyys tai jokin terveyttä 
tai sukupuolielämää koskeva tieto. PNR-
tietojen tulisi sisältää matkustajan 
varausta ja matkareittiä koskevia 
yksityiskohtia, joiden avulla toimivaltaiset 
viranomaiset voivat yksilöidä ne 
lentomatkustajat, jotka muodostavat 
riskin sisäiselle turvallisuudelle.

Or. en

Tarkistus 99
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Laadittaessa matkustajatietoyksikölle 
toimitettavien PNR-tietojen luetteloja olisi 
otettava huomioon terrorismirikosten ja 
vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, 
paljastamista, tutkimista ja 
syytteeseenpanoa koskevat viranomaisten 
oikeutetut vaatimukset, jotta voidaan 
parantaa unionin sisäistä turvallisuutta ja 
suojata kansalaisten perusoikeuksia, 
erityisesti oikeutta yksityisyyden ja 
henkilötietojen suojaan. Näissä luetteloissa 
ei pitäisi esittää sellaisia henkilötietoja, 
joista voi käydä ilmi asianomaisen 
henkilön rotu tai etninen alkuperä, 
poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai 

(14) Laadittaessa matkustajatietoyksikölle 
toimitettavien PNR-tietojen luetteloja olisi 
otettava huomioon terrorismirikosten ja 
vakavan kansainvälisen rikollisuuden 
ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja 
syytteeseenpanoa koskevat viranomaisten 
oikeutetut vaatimukset, jotta voidaan 
parantaa unionin sisäistä turvallisuutta ja 
suojata kansalaisten perusoikeuksia, 
erityisesti oikeutta yksityisyyden ja 
henkilötietojen suojaan, yksilöiden 
suojelusta toimivaltaisten viranomaisten 
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 
rikosten torjumista, tutkimista, 
selvittämistä ja syytteeseenpanoa tai 
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filosofinen vakaumus, ammattiliiton 
jäsenyys tai jokin terveyttä tai 
sukupuolielämää koskeva tieto. PNR-
tietojen tulisi sisältää matkustajan 
varausta ja matkareittiä koskevia 
yksityiskohtia, joiden avulla toimivaltaiset 
viranomaiset voivat yksilöidä ne 
lentomatkustajat, jotka muodostavat 
riskin sisäiselle turvallisuudelle.

rikosoikeudellisten seuraamusten 
täytäntöönpanoa varten sekä näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta […] 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin mukaisesti sekä 
turvaamalla suojelun korkea taso, josta 
määrätään Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa, Euroopan neuvoston 
yleissopimuksessa 108 yksilöiden 
suojelusta henkilötietojen automaattisessa 
tietojenkäsittelyssä sekä
yleissopimuksessa ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi. Tällaiset 
luettelot eivät saa sisältää mitään 
arkaluonteisia tietoja.

Or. en

Tarkistus 100
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Laadittaessa matkustajatietoyksikölle 
toimitettavien PNR-tietojen luetteloja olisi 
otettava huomioon terrorismirikosten ja 
vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, 
paljastamista, tutkimista ja 
syytteeseenpanoa koskevat viranomaisten 
oikeutetut vaatimukset, jotta voidaan 
parantaa unionin sisäistä turvallisuutta ja 
suojata kansalaisten perusoikeuksia, 
erityisesti oikeutta yksityisyyden ja 
henkilötietojen suojaan. Näissä luetteloissa 
ei pitäisi esittää sellaisia henkilötietoja, 
joista voi käydä ilmi asianomaisen 
henkilön rotu tai etninen alkuperä, 
poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai 
filosofinen vakaumus, ammattiliiton 
jäsenyys tai jokin terveyttä tai 
sukupuolielämää koskeva tieto. PNR-
tietojen tulisi sisältää matkustajan 
varausta ja matkareittiä koskevia 

(14) Laadittaessa matkustajatietoyksikölle 
toimitettavien PNR-tietojen luetteloja olisi 
otettava huomioon terrorismirikosten ja 
vakavan kansainvälisen rikollisuuden 
ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja 
syytteeseenpanoa koskevat viranomaisten 
oikeutetut vaatimukset, jotta voidaan 
parantaa unionin sisäistä turvallisuutta ja 
suojata kansalaisten perusoikeuksia, 
erityisesti oikeutta yksityisyyden ja 
henkilötietojen suojaan. Näissä luetteloissa 
ei pitäisi esittää mitään henkilötietoja, 
varsinkaan sellaisia tietoja, joista voi 
käydä ilmi asianomaisen henkilön 
sukupuoli, rotu tai etninen tai 
yhteiskunnallinen alkuperä, geneettiset 
ominaisuudet, kieli, poliittiset mielipiteet, 
uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, 
ammattiliiton jäsenyys tai jokin terveyttä 
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yksityiskohtia, joiden avulla toimivaltaiset 
viranomaiset voivat yksilöidä ne 
lentomatkustajat, jotka muodostavat 
riskin sisäiselle turvallisuudelle.

tai sukupuolielämää koskeva tieto.

Or. en

Tarkistus 101
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Laadittaessa matkustajatietoyksikölle 
toimitettavien PNR-tietojen luetteloja olisi 
otettava huomioon terrorismirikosten ja 
vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, 
paljastamista, tutkimista ja 
syytteeseenpanoa koskevat viranomaisten 
oikeutetut vaatimukset, jotta voidaan 
parantaa unionin sisäistä turvallisuutta ja 
suojata kansalaisten perusoikeuksia, 
erityisesti oikeutta yksityisyyden ja 
henkilötietojen suojaan. Näissä luetteloissa
ei pitäisi esittää sellaisia henkilötietoja, 
joista voi käydä ilmi asianomaisen 
henkilön rotu tai etninen alkuperä, 
poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai 
filosofinen vakaumus, ammattiliiton 
jäsenyys tai jokin terveyttä tai 
sukupuolielämää koskeva tieto. PNR-
tietojen tulisi sisältää matkustajan varausta 
ja matkareittiä koskevia yksityiskohtia, 
joiden avulla toimivaltaiset viranomaiset 
voivat yksilöidä ne lentomatkustajat, jotka 
muodostavat riskin sisäiselle 
turvallisuudelle.

(14) Laadittaessa matkustajatietoyksikölle 
toimitettavia PNR-tietoja olisi otettava 
huomioon terrorismirikosten ja vakavan 
rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, 
tutkimista ja syytteeseenpanoa koskevat 
viranomaisten oikeutetut vaatimukset, jotta 
voidaan parantaa unionin sisäistä 
turvallisuutta ja suojata kansalaisten 
perusoikeuksia, erityisesti oikeutta 
yksityisyyden ja henkilötietojen suojaan. 
Näissä rekisteritiedoissa ei pitäisi esittää 
sellaisia henkilötietoja, joista voi käydä 
ilmi asianomaisen henkilön rotu tai etninen 
alkuperä, poliittiset mielipiteet, 
uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, 
ammattiliiton jäsenyys tai jokin terveyttä 
tai sukupuolielämää koskeva tieto. PNR-
tietojen tulisi sisältää matkustajan varausta 
ja matkareittiä koskevia yksityiskohtia, 
joiden avulla toimivaltaiset viranomaiset 
voivat yksilöidä ne lentomatkustajat, jotka 
muodostavat riskin sisäiselle 
turvallisuudelle.

Or. de

Tarkistus 102
Kinga Göncz
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Laadittaessa matkustajatietoyksikölle 
toimitettavien PNR-tietojen luetteloja olisi 
otettava huomioon terrorismirikosten ja 
vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, 
paljastamista, tutkimista ja 
syytteeseenpanoa koskevat viranomaisten 
oikeutetut vaatimukset, jotta voidaan 
parantaa unionin sisäistä turvallisuutta ja 
suojata kansalaisten perusoikeuksia, 
erityisesti oikeutta yksityisyyden ja 
henkilötietojen suojaan. Näissä luetteloissa 
ei pitäisi esittää sellaisia henkilötietoja, 
joista voi käydä ilmi asianomaisen 
henkilön rotu tai etninen alkuperä, 
poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai 
filosofinen vakaumus, ammattiliiton 
jäsenyys tai jokin terveyttä tai 
sukupuolielämää koskeva tieto. PNR-
tietojen tulisi sisältää matkustajan varausta 
ja matkareittiä koskevia yksityiskohtia, 
joiden avulla toimivaltaiset viranomaiset 
voivat yksilöidä ne lentomatkustajat, jotka 
muodostavat riskin sisäiselle 
turvallisuudelle.

(14) Laadittaessa matkustajatietoyksikölle 
toimitettavien PNR-tietojen luetteloja olisi 
otettava huomioon terrorismirikosten ja 
vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, 
paljastamista, tutkimista ja 
syytteeseenpanoa koskevat viranomaisten 
oikeutetut vaatimukset, jotta voidaan 
parantaa unionin sisäistä turvallisuutta ja 
suojata kansalaisten perusoikeuksia, 
erityisesti oikeutta yksityisyyden ja 
henkilötietojen suojaan. Näissä luetteloissa 
ei pitäisi esittää sellaisia arkaluonteisia 
henkilötietoja, joista voi käydä ilmi 
asianomaisen henkilön rotu tai etninen 
alkuperä, poliittiset mielipiteet, 
uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, 
ammattiliiton jäsenyys tai jokin terveyttä, 
vammaisuutta tai sukupuolista 
suuntautumista koskeva tieto. PNR-
tietojen tulisi sisältää matkustajan varausta 
ja matkareittiä koskevia yksityiskohtia, 
joiden avulla toimivaltaiset viranomaiset 
voivat yksilöidä ne lentomatkustajat, jotka 
muodostavat riskin sisäiselle 
turvallisuudelle.

Or. en

Tarkistus 103
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Laadittaessa matkustajatietoyksikölle 
toimitettavien PNR-tietojen luetteloja olisi 
otettava huomioon terrorismirikosten ja 
vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, 

(14) Laadittaessa matkustajatietoyksikölle 
toimitettavia, tämän direktiivin liitteessä 
lueteltuja PNR-tietoja olisi otettava 
huomioon terrorismirikosten ja vakavan 
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paljastamista, tutkimista ja 
syytteeseenpanoa koskevat viranomaisten 
oikeutetut vaatimukset, jotta voidaan 
parantaa unionin sisäistä turvallisuutta ja 
suojata kansalaisten perusoikeuksia, 
erityisesti oikeutta yksityisyyden ja 
henkilötietojen suojaan. Näissä luetteloissa 
ei pitäisi esittää sellaisia henkilötietoja, 
joista voi käydä ilmi asianomaisen 
henkilön rotu tai etninen alkuperä, 
poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai 
filosofinen vakaumus, ammattiliiton 
jäsenyys tai jokin terveyttä tai 
sukupuolielämää koskeva tieto. PNR-
tietojen tulisi sisältää matkustajan varausta 
ja matkareittiä koskevia yksityiskohtia, 
joiden avulla toimivaltaiset viranomaiset 
voivat yksilöidä ne lentomatkustajat, jotka 
muodostavat riskin sisäiselle 
turvallisuudelle.

kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemistä, 
paljastamista, tutkimista ja 
syytteeseenpanoa koskevat viranomaisten 
oikeutetut vaatimukset, jotta voidaan 
parantaa unionin sisäistä turvallisuutta ja 
suojata ihmisten perusoikeuksia, erityisesti 
oikeutta yksityisyyden ja henkilötietojen 
suojaan. Nämä tiedot eivät saa sisältää
sellaisia henkilötietoja, joista voi käydä 
ilmi asianomaisen henkilön rotu tai etninen 
alkuperä, poliittiset mielipiteet, 
uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, 
ammattiliiton jäsenyys tai jokin terveyttä 
tai sukupuolielämää koskeva tieto. PNR-
tietojen tulisi sisältää matkustajan varausta 
ja matkareittiä koskevia yksityiskohtia, 
joiden avulla toimivaltaiset viranomaiset 
voivat yksilöidä ne lentomatkustajat, jotka 
muodostavat riskin sisäiselle 
turvallisuudelle.

Or. en

Tarkistus 104
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Laadittaessa matkustajatietoyksikölle 
toimitettavien PNR-tietojen luetteloja olisi 
otettava huomioon terrorismirikosten ja 
vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, 
paljastamista, tutkimista ja 
syytteeseenpanoa koskevat viranomaisten 
oikeutetut vaatimukset, jotta voidaan 
parantaa unionin sisäistä turvallisuutta ja 
suojata kansalaisten perusoikeuksia, 
erityisesti oikeutta yksityisyyden ja 
henkilötietojen suojaan. Näissä luetteloissa 
ei pitäisi esittää sellaisia henkilötietoja, 
joista voi käydä ilmi asianomaisen 
henkilön rotu tai etninen alkuperä, 
poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai 

(14) Laadittaessa matkustajatietoyksikölle 
toimitettavien PNR-tietojen luetteloja olisi 
otettava huomioon terrorismirikosten 
rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, 
tutkimista ja syytteeseenpanoa koskevat 
viranomaisten oikeutetut vaatimukset, jotta 
voidaan parantaa unionin sisäistä 
turvallisuutta ja suojata kansalaisten 
perusoikeuksia, erityisesti oikeutta 
yksityisyyden ja henkilötietojen suojaan. 
Näissä luetteloissa ei pitäisi esittää sellaisia 
henkilötietoja, joista voi käydä ilmi 
asianomaisen henkilön rotu tai etninen 
alkuperä, poliittiset mielipiteet, 
uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, 
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filosofinen vakaumus, ammattiliiton 
jäsenyys tai jokin terveyttä tai 
sukupuolielämää koskeva tieto. PNR-
tietojen tulisi sisältää matkustajan varausta 
ja matkareittiä koskevia yksityiskohtia, 
joiden avulla toimivaltaiset viranomaiset 
voivat yksilöidä ne lentomatkustajat, jotka 
muodostavat riskin sisäiselle 
turvallisuudelle.

ammattiliiton jäsenyys tai jokin terveyttä 
tai sukupuolielämää koskeva tieto. PNR-
tietojen tulisi sisältää matkustajan varausta 
ja matkareittiä koskevia yksityiskohtia, 
joiden avulla toimivaltaiset viranomaiset 
voivat yksilöidä ne lentomatkustajat, jotka 
muodostavat riskin sisäiselle 
turvallisuudelle.

Or. en

Tarkistus 105
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Laadittaessa matkustajatietoyksikölle 
toimitettavien PNR-tietojen luetteloja olisi 
otettava huomioon terrorismirikosten ja 
vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, 
paljastamista, tutkimista ja 
syytteeseenpanoa koskevat viranomaisten 
oikeutetut vaatimukset, jotta voidaan 
parantaa unionin sisäistä turvallisuutta ja 
suojata kansalaisten perusoikeuksia, 
erityisesti oikeutta yksityisyyden ja 
henkilötietojen suojaan. Näissä luetteloissa
ei pitäisi esittää sellaisia henkilötietoja, 
joista voi käydä ilmi asianomaisen 
henkilön rotu tai etninen alkuperä, 
poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai 
filosofinen vakaumus, ammattiliiton 
jäsenyys tai jokin terveyttä tai 
sukupuolielämää koskeva tieto. PNR-
tietojen tulisi sisältää matkustajan varausta 
ja matkareittiä koskevia yksityiskohtia, 
joiden avulla toimivaltaiset viranomaiset 
voivat yksilöidä ne lentomatkustajat, jotka 
muodostavat riskin sisäiselle 
turvallisuudelle.

(14) Laadittaessa matkustajatietoyksikölle 
toimitettavia, tämän direktiivin liitteessä 
lueteltuja PNR-tietoja olisi otettava 
huomioon terrorismirikosten ja vakavan 
kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemistä, 
paljastamista, tutkimista ja 
syytteeseenpanoa koskevat viranomaisten 
oikeutetut vaatimukset, jotta voidaan 
parantaa unionin sisäistä turvallisuutta ja 
suojata ihmisten perusoikeuksia, erityisesti 
oikeutta yksityisyyden ja henkilötietojen 
suojaan. Näiden tietojen ei pitäisi sisältää
sellaisia henkilötietoja, joista voi käydä 
ilmi asianomaisen henkilön rotu tai etninen 
alkuperä, poliittiset mielipiteet, 
uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, 
ammattiliiton jäsenyys tai jokin terveyttä 
tai sukupuolielämää koskeva tieto. PNR-
tietojen tulisi sisältää matkustajan varausta 
ja matkareittiä koskevia yksityiskohtia, 
joiden avulla toimivaltaiset viranomaiset 
voivat yksilöidä ne lentomatkustajat, jotka 
muodostavat riskin sisäiselle 
turvallisuudelle.

Or. en
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Tarkistus 106
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Mahdollisia tietojen siirtämistapoja 
on kaksi: ”kysyntämenetelmässä” tietoja 
pyytävän jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset voivat päästä lentoliikenteen 
harjoittajan varausjärjestelmään (”välitön 
pääsy”) ja saada (pull) jäljennöksen 
tarvittavista tiedoista, ja 
”tarjontamenetelmässä” lentoliikenteen 
harjoittajat siirtävät (push) tarvittavat 
PNR-tiedot niitä pyytäville viranomaisille, 
jolloin lentoliikenteen harjoittajilla on 
valta valvoa, mitä tietoja toimitetaan. 
”Tarjontamenetelmän” katsotaan 
takaavan korkeamman tietosuojan tason, 
ja sen olisi oltava pakollinen kaikille 
lentoliikenteen harjoittajille.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 107
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Mahdollisia tietojen siirtämistapoja on 
kaksi: ”kysyntämenetelmässä” tietoja 
pyytävän jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset voivat päästä lentoliikenteen 
harjoittajan varausjärjestelmään (”välitön 
pääsy”) ja saada (pull) jäljennöksen 
tarvittavista tiedoista, ja 
”tarjontamenetelmässä” lentoliikenteen 
harjoittajat siirtävät (push) tarvittavat PNR-

(15) Mahdollisia tietojen siirtämistapoja on 
kaksi: ”kysyntämenetelmässä” tietoja 
pyytävän jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset voivat päästä lentoliikenteen 
harjoittajan varausjärjestelmään (”välitön 
pääsy”) ja saada (pull) jäljennöksen 
tarvittavista tiedoista, ja 
”tarjontamenetelmässä” lentoliikenteen 
harjoittajat siirtävät (push) tarvittavat PNR-
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tiedot niitä pyytäville viranomaisille, 
jolloin lentoliikenteen harjoittajilla on valta 
valvoa, mitä tietoja toimitetaan. 
”Tarjontamenetelmän” katsotaan 
takaavan korkeamman tietosuojan tason, ja 
sen olisi oltava pakollinen kaikille 
lentoliikenteen harjoittajille.

tiedot niitä pyytäville viranomaisille, 
jolloin lentoliikenteen harjoittajilla on valta 
valvoa, mitä tietoja toimitetaan. 
”Tarjontamenetelmä” tarjoaa
korkeamman tietosuojan tason, ja sen olisi 
oltava pakollinen kaikille lentoliikenteen 
harjoittajille.

Or. en

Tarkistus 108
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Mahdollisia tietojen siirtämistapoja on 
kaksi: ”kysyntämenetelmässä” tietoja 
pyytävän jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset voivat päästä lentoliikenteen 
harjoittajan varausjärjestelmään (”välitön 
pääsy”) ja saada (pull) jäljennöksen 
tarvittavista tiedoista, ja 
”tarjontamenetelmässä” lentoliikenteen 
harjoittajat siirtävät (push) tarvittavat PNR-
tiedot niitä pyytäville viranomaisille, 
jolloin lentoliikenteen harjoittajilla on valta 
valvoa, mitä tietoja toimitetaan. 
”Tarjontamenetelmän” katsotaan takaavan 
korkeamman tietosuojan tason, ja sen olisi 
oltava pakollinen kaikille lentoliikenteen 
harjoittajille.

(15) Mahdollisia tietojen siirtämistapoja on 
kaksi: ”kysyntämenetelmässä” tietoja 
pyytävän jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset voivat päästä lentoliikenteen 
harjoittajan varausjärjestelmään (”välitön 
pääsy”) ja saada (pull) jäljennöksen 
tarvittavista tiedoista, ja 
”tarjontamenetelmässä” lentoliikenteen 
harjoittajat siirtävät (push) tarvittavat PNR-
tiedot niitä pyytäville viranomaisille, 
jolloin lentoliikenteen harjoittajilla on valta 
valvoa, mitä tietoja toimitetaan. 
”Tarjontamenetelmän” katsotaan takaavan 
korkeamman tietosuojan tason, ja sen olisi 
oltava pakollinen kaikille lentoliikenteen 
harjoittajille. ”Kysyntämenetelmä” pitäisi 
kieltää tämän direktiivin nojalla.

Or. en

Tarkistus 109
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(15) Mahdollisia tietojen siirtämistapoja on 
kaksi: ”kysyntämenetelmässä” tietoja 
pyytävän jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset voivat päästä lentoliikenteen 
harjoittajan varausjärjestelmään (”välitön 
pääsy”) ja saada (pull) jäljennöksen 
tarvittavista tiedoista, ja 
”tarjontamenetelmässä” lentoliikenteen 
harjoittajat siirtävät (push) tarvittavat
PNR-tiedot niitä pyytäville viranomaisille, 
jolloin lentoliikenteen harjoittajilla on valta 
valvoa, mitä tietoja toimitetaan. 
”Tarjontamenetelmän” katsotaan 
takaavan korkeamman tietosuojan tason, ja 
sen olisi oltava pakollinen kaikille 
lentoliikenteen harjoittajille.

(15) Mahdollisia tietojen siirtämistapoja on 
kaksi: ”kysyntämenetelmässä” tietoja 
pyytävän jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset voivat päästä lentoliikenteen 
harjoittajan varausjärjestelmään (”välitön 
pääsy”) ja saada (pull) jäljennöksen 
tarvittavista tiedoista, ja 
”tarjontamenetelmässä” lentoliikenteen 
harjoittajat siirtävät (push) PNR-tiedot niitä 
pyytäville viranomaisille, jolloin 
lentoliikenteen harjoittajilla on valta 
valvoa, mitä tietoja toimitetaan. 
”Tarjontamenetelmä” tarjoaa
korkeamman tietosuojan tason, ja siitä 
pitäisi tulla pakollinen viimeistään kahden 
vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta kaikille 
lentoliikenteenharjoittajille, jotka jo 
keräävät ja käsittelevät PNR-tietoja 
kaupallisiin tarkoituksiin ja harjoittavat 
kansainvälistä lentoliikennettä, jonka 
määränpää tai lähtöpaikka on 
jäsenvaltioiden alueella. Jos 
tietokonepohjaiset paikanvarauspalvelut 
(CRS) käsittelevät PNR-tietoja, 
sovelletaan 14 päivänä tammikuuta 2009 
annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusta (EY) N:o 80/2009 
tietokonepohjaisia 
paikanvarausjärjestelmiä koskevista 
käytännesäännöistä1.
_____________
1EUVL L 35, 4.2.2009, s. 47. 

Or. en

Tarkistus 110
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(15) Mahdollisia tietojen siirtämistapoja on 
kaksi: ”kysyntämenetelmässä” tietoja 
pyytävän jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset voivat päästä lentoliikenteen 
harjoittajan varausjärjestelmään (”välitön 
pääsy”) ja saada (pull) jäljennöksen 
tarvittavista tiedoista, ja 
”tarjontamenetelmässä” lentoliikenteen 
harjoittajat siirtävät (push) tarvittavat PNR-
tiedot niitä pyytäville viranomaisille, 
jolloin lentoliikenteen harjoittajilla on valta 
valvoa, mitä tietoja toimitetaan. 
”Tarjontamenetelmän” katsotaan takaavan
korkeamman tietosuojan tason, ja sen olisi 
oltava pakollinen kaikille lentoliikenteen 
harjoittajille.

(15) Mahdollisia tietojen siirtämistapoja on 
kaksi: ”kysyntämenetelmässä” tietoja 
pyytävän jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset voivat päästä lentoliikenteen 
harjoittajan varausjärjestelmään (”välitön 
pääsy”) ja saada (pull) jäljennöksen 
tarvittavista tiedoista, ja 
”tarjontamenetelmässä” lentoliikenteen 
harjoittajat siirtävät (push) tarvittavat PNR-
tiedot niitä pyytäville viranomaisille, 
jolloin lentoliikenteen harjoittajilla on valta 
valvoa, mitä tietoja toimitetaan. 
”Tarjontamenetelmän” katsotaan tarjoavan 
korkeamman tietosuojan tason, ja sen olisi 
oltava pakollinen viimeistään kahden 
vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta kaikille 
lentoliikenteenharjoittajille, jotka jo 
keräävät ja käsittelevät PNR-tietoja 
kaupallisiin tarkoituksiin ja harjoittavat 
kansainvälistä lentoliikennettä, jonka 
määränpää tai lähtöpaikka on 
jäsenvaltioiden alueella. Jos 
tietokonepohjaiset paikanvarauspalvelut 
(CRS) käsittelevät PNR-tietoja, 
sovelletaan 14 päivänä tammikuuta 2009 
annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusta (EY) N:o 80/2009 
tietokonepohjaisia 
paikanvarausjärjestelmiä koskevista 
käytännesäännöistä1.
____________
1EUVL L 35, 4.2.2009, s. 47. 

Or. en

Tarkistus 111
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(16) Komissio kannattaa Kansainvälisen 
siviili-ilmailujärjestön (ICAO) ohjeita 
PNR-tietojen käytöstä. Nämä ohjeet olisi 
otettava perustaksi, kun hyväksytään ne 
tuetut tietomuodot, joita lentoliikenteen 
harjoittajien on käytettävä PNR-tietojen 
toimittamisessa jäsenvaltioille. Tämän 
vuoksi on perusteltua, että nämä tuetut 
tietomuodot sekä lentoliikenteen 
harjoittajien toteuttamissa tiedonsiirroissa 
tarvittavat yhteyskäytännöt olisi 
hyväksyttävä [……………..] annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) N:o … säädetyn 
neuvoa-antavan menettelyn mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 112
Kinga Göncz

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Komissio kannattaa Kansainvälisen 
siviili-ilmailujärjestön (ICAO) ohjeita 
PNR-tietojen käytöstä. Nämä ohjeet olisi 
otettava perustaksi, kun hyväksytään ne 
tuetut tietomuodot, joita lentoliikenteen 
harjoittajien on käytettävä PNR-tietojen 
toimittamisessa jäsenvaltioille. Tämän 
vuoksi on perusteltua, että nämä tuetut 
tietomuodot sekä lentoliikenteen 
harjoittajien toteuttamissa tiedonsiirroissa 
tarvittavat yhteyskäytännöt olisi 
hyväksyttävä [……………..] annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) N:o … säädetyn neuvoa-
antavan menettelyn mukaisesti.

(16) Komissio kannattaa Kansainvälisen 
siviili-ilmailujärjestön (ICAO) ohjeita 
PNR-tietojen käytöstä. Nämä ohjeet olisi 
otettava perustaksi, kun hyväksytään ne 
tuetut tietomuodot, joita lentoliikenteen 
harjoittajien on käytettävä PNR-tietojen 
toimittamisessa jäsenvaltioille. Tämän 
vuoksi on perusteltua, että nämä tuetut 
tietomuodot sekä lentoliikenteen 
harjoittajien toteuttamissa tiedonsiirroissa 
tarvittavat yhteyskäytännöt olisi 
hyväksyttävä [……………..] annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) N:o … säädetyn neuvoa-
antavan menettelyn mukaisesti varmistaen 
myös Euroopan parlamentin 
osallistuminen.
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Or. en

Tarkistus 113
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että lentoliikenteen 
harjoittajat pystyvät täyttämään tämän 
direktiivin mukaiset velvollisuutensa. 
Jäsenvaltioiden olisi säädettävä 
varoittavia, tehokkaita ja oikeasuhteisia 
seuraamuksia, myös taloudellisia 
seuraamuksia, niille lentoliikenteen 
harjoittajille, jotka eivät täytä PNR-
tietojen toimittamista koskevia 
velvollisuuksiaan. Jos ilmenee toistuvia 
vakavia rikkomisia, jotka voivat haitata 
tämän direktiivin perustavoitteiden 
saavuttamista, näihin seuraamuksiin voi 
poikkeustapauksissa kuulua esimerkiksi 
kuljetusvälineen lentokieltoon 
asettaminen, takavarikko ja menetetyksi 
tuomitseminen tai liikenneluvan 
väliaikainen tai pysyvä peruuttaminen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 114
Manfred Weber

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että lentoliikenteen 

(17) Jäsenvaltioiden, jotka käyttävät 
matkustajarekisteritietoja, olisi 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
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harjoittajat pystyvät täyttämään tämän 
direktiivin mukaiset velvollisuutensa. 
Jäsenvaltioiden olisi säädettävä varoittavia, 
tehokkaita ja oikeasuhteisia seuraamuksia, 
myös taloudellisia seuraamuksia, niille 
lentoliikenteen harjoittajille, jotka eivät 
täytä PNR-tietojen toimittamista koskevia 
velvollisuuksiaan. Jos ilmenee toistuvia 
vakavia rikkomisia, jotka voivat haitata 
tämän direktiivin perustavoitteiden 
saavuttamista, näihin seuraamuksiin voi 
poikkeustapauksissa kuulua esimerkiksi 
kuljetusvälineen lentokieltoon asettaminen, 
takavarikko ja menetetyksi tuomitseminen 
tai liikenneluvan väliaikainen tai pysyvä 
peruuttaminen.

sen varmistamiseksi, että lentoliikenteen 
harjoittajat pystyvät täyttämään tämän 
direktiivin mukaiset velvollisuutensa. 
Jäsenvaltioiden olisi säädettävä varoittavia, 
tehokkaita ja oikeasuhteisia seuraamuksia, 
myös taloudellisia seuraamuksia, niille 
lentoliikenteen harjoittajille, jotka eivät 
täytä PNR-tietojen toimittamista koskevia 
velvollisuuksiaan. Jos ilmenee toistuvia 
vakavia rikkomisia, jotka voivat haitata 
tämän direktiivin perustavoitteiden 
saavuttamista, näihin seuraamuksiin voi 
poikkeustapauksissa kuulua esimerkiksi 
kuljetusvälineen lentokieltoon asettaminen, 
takavarikko ja menetetyksi tuomitseminen 
tai liikenneluvan väliaikainen tai pysyvä 
peruuttaminen.

Or. de

Tarkistus 115
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 
matkustajatietoyksiköt pystyvät 
täyttämään tämän direktiivin mukaiset 
velvollisuutensa. Jäsenvaltioiden olisi 
säädettävä varoittavia, tehokkaita ja 
oikeasuhteisia seuraamuksia, myös 
rikosseuraamuksia, niille 
matkustajatietoyksiköille, jotka eivät täytä 
PNR-tietojen käsittelyä koskevia 
velvollisuuksiaan.

Or. en
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Tarkistus 116
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Kunkin jäsenvaltion olisi vastattava 
terrorismirikoksiin ja vakavaan 
rikollisuuteen liittyvien mahdollisten 
uhkien arvioinnista.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 117
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Kunkin jäsenvaltion olisi vastattava 
terrorismirikoksiin ja vakavaan 
rikollisuuteen liittyvien mahdollisten 
uhkien arvioinnista.

(18) Kunkin jäsenvaltion olisi vastattava 
terrorismirikoksiin ja vakavaan 
kansainväliseen rikollisuuteen liittyvien 
mahdollisten uhkien arvioinnista.

Or. en

Tarkistus 118
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Kunkin jäsenvaltion olisi vastattava 
terrorismirikoksiin ja vakavaan 
rikollisuuteen liittyvien mahdollisten 
uhkien arvioinnista.

(18) Kunkin jäsenvaltion olisi vastattava 
terrorismirikoksiin liittyvien mahdollisten 
uhkien arvioinnista.

Or. en
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Tarkistus 119
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Kunkin jäsenvaltion olisi vastattava 
terrorismirikoksiin ja vakavaan 
rikollisuuteen liittyvien mahdollisten 
uhkien arvioinnista.

(18) Kunkin jäsenvaltion olisi vastattava 
terrorismirikoksiin ja vakavaan 
kansainväliseen rikollisuuteen liittyvien 
mahdollisten uhkien arvioinnista.

Or. en

Tarkistus 120
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Kun otetaan täysimääräisesti 
huomioon oikeus henkilötietojen suojaan 
ja syrjimättömyyteen, mitään päätöstä, 
joka aiheuttaa yksilölle vastaisia 
oikeusvaikutuksia tai vaikuttaa häneen 
vakavasti, ei pitäisi tehdä pelkästään 
PNR-tietojen automaattisen käsittelyn 
perusteella. Tällaista päätöstä ei 
myöskään saisi tehdä rodun tai etnisen 
alkuperän, uskonnollisen tai filosofisen 
vakaumuksen, poliittisten mielipiteiden, 
ammattiliiton jäsenyyden eikä 
terveydentilaa tai sukupuolielämää 
koskevien tietojen perusteella.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 121
Sophia in 't Veld
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Kun otetaan täysimääräisesti 
huomioon oikeus henkilötietojen suojaan ja 
syrjimättömyyteen, mitään päätöstä, joka 
aiheuttaa yksilölle vastaisia 
oikeusvaikutuksia tai vaikuttaa häneen 
vakavasti, ei pitäisi tehdä pelkästään PNR-
tietojen automaattisen käsittelyn 
perusteella. Tällaista päätöstä ei myöskään 
saisi tehdä rodun tai etnisen alkuperän, 
uskonnollisen tai filosofisen vakaumuksen, 
poliittisten mielipiteiden, ammattiliiton 
jäsenyyden eikä terveydentilaa tai 
sukupuolielämää koskevien tietojen 
perusteella.

(19) Kun otetaan täysimääräisesti 
huomioon oikeus henkilötietojen suojaan ja 
syrjimättömyyteen, mitään päätöstä, joka 
aiheuttaa yksilölle vastaisia
oikeusvaikutuksia tai vaikuttaa häneen 
vakavasti, ei pitäisi tehdä pelkästään PNR-
tietojen automaattisen käsittelyn 
perusteella. Tällaista päätöstä ei myöskään 
saisi tehdä sukupuolten, rodun, ihonvärin,
etnisen tai yhteiskunnallisen alkuperän, 
geneettisten ominaisuuksien, kielen, 
uskonnollisen tai filosofisen vakaumuksen, 
poliittisten mielipiteiden, ammattiliiton 
jäsenyyden, kansalliseen vähemmistöön 
kuulumisen eikä terveydentilaa tai 
seksuaalista suuntautumista koskevien 
tietojen perusteella, kuten Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 21 artiklassa 
määrätään.

Or. en

Tarkistus 122
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Kun otetaan täysimääräisesti 
huomioon oikeus henkilötietojen suojaan ja 
syrjimättömyyteen, mitään päätöstä, joka 
aiheuttaa yksilölle vastaisia 
oikeusvaikutuksia tai vaikuttaa häneen 
vakavasti, ei pitäisi tehdä pelkästään PNR-
tietojen automaattisen käsittelyn 
perusteella. Tällaista päätöstä ei myöskään 
saisi tehdä rodun tai etnisen alkuperän, 
uskonnollisen tai filosofisen vakaumuksen, 

(19) Kun otetaan täysimääräisesti 
huomioon oikeus henkilötietojen suojaan ja 
syrjimättömyyteen, mitään päätöstä, joka 
aiheuttaa yksilölle vastaisia 
oikeusvaikutuksia tai vaikuttaa häneen 
vakavasti, ei pitäisi tehdä pelkästään PNR-
tietojen automaattisen käsittelyn, ennalta 
määriteltyjen kriteerien mukaisesti 
tehtävän käsittelyn tai muunlaisen 
profiloinnin perusteella. Tällaista päätöstä 
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poliittisten mielipiteiden, ammattiliiton 
jäsenyyden eikä terveydentilaa tai 
sukupuolielämää koskevien tietojen 
perusteella.

ei myöskään saisi tehdä sukupuolen, 
rodun, etnisen tai yhteiskunnallisen 
alkuperän, geneettisten ominaisuuksien, 
kielen, uskonnollisen tai filosofisen 
vakaumuksen, poliittisten mielipiteiden, 
ammattiliiton jäsenyyden eikä 
terveydentilaa tai sukupuolielämää 
koskevien tietojen perusteella.

Or. en

Tarkistus 123
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jäsenvaltioiden olisi jaettava 
saamansa PNR-tiedot muiden 
jäsenvaltioiden kanssa silloin kun tietojen 
siirto on tarpeen terrorismirikosten tai 
vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, 
paljastamista, tutkimista tai 
syytteeseenpanoa varten. Tämän 
direktiivin säännökset eivät saisi vaikuttaa 
muihin poliisi- ja oikeusviranomaisten 
välistä tietojenvaihtoa koskeviin unionin 
säädöksiin, joihin kuuluvat muun muassa 
Euroopan poliisiviraston (Europol) 
perustamisesta 6 päivänä huhtikuuta 
2009 tehty neuvoston päätös 
2009/371/YOS ja Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten 
välisen tietojen ja tiedustelutietojen 
vaihdon yksinkertaistamisesta 18 päivänä 
syyskuuta 2006 tehty neuvoston 
puitepäätös 2006/960/YOS. Tällaista 
PNR-tietojen vaihtoa lainvalvonta- ja 
oikeusviranomaisten välillä olisi 
säänneltävä poliisi- ja oikeudellisessa 
yhteistyössä sovellettavien sääntöjen 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 124
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jäsenvaltioiden olisi jaettava 
saamansa PNR-tiedot muiden 
jäsenvaltioiden kanssa silloin kun tietojen 
siirto on tarpeen terrorismirikosten tai 
vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, 
paljastamista, tutkimista tai 
syytteeseenpanoa varten. Tämän direktiivin 
säännökset eivät saisi vaikuttaa muihin 
poliisi- ja oikeusviranomaisten välistä 
tietojenvaihtoa koskeviin unionin 
säädöksiin, joihin kuuluvat muun muassa 
Euroopan poliisiviraston (Europol) 
perustamisesta 6 päivänä huhtikuuta 2009 
tehty neuvoston päätös 2009/371/YOS ja 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen 
ja tiedustelutietojen vaihdon 
yksinkertaistamisesta 18 päivänä syyskuuta 
2006 tehty neuvoston puitepäätös 
2006/960/YOS. Tällaista PNR-tietojen 
vaihtoa lainvalvonta- ja 
oikeusviranomaisten välillä olisi 
säänneltävä poliisi- ja oikeudellisessa 
yhteistyössä sovellettavien sääntöjen 
mukaisesti.

(20) Jäsenvaltioiden olisi jaettava 
saamansa PNR-tiedot muiden 
jäsenvaltioiden kanssa silloin kun tietojen 
siirto on tarpeen terrorismirikosten tai 
vakavan kansainvälisen rikollisuuden 
ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista tai 
syytteeseenpanoa varten. Tämän direktiivin 
säännökset eivät saisi vaikuttaa muihin 
poliisi- ja oikeusviranomaisten välistä 
tietojenvaihtoa koskeviin unionin 
säädöksiin, joihin kuuluvat muun muassa 
Euroopan poliisiviraston (Europol) 
perustamisesta 6 päivänä huhtikuuta 2009 
tehty neuvoston päätös 2009/371/YOS ja 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen 
ja tiedustelutietojen vaihdon 
yksinkertaistamisesta 18 päivänä syyskuuta 
2006 tehty neuvoston puitepäätös 
2006/960/YOS. Tällaista PNR-tietojen 
vaihtoa lainvalvonta- ja 
oikeusviranomaisten välillä olisi 
säänneltävä niiden poliisi- ja 
oikeudellisessa yhteistyössä sovellettavien 
sääntöjen mukaisesti, jotka vahvistetaan 
[…] Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä yksilöiden suojelusta 
toimivaltaisten viranomaisten 
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 
rikosten torjumista, tutkimista, 
selvittämistä ja syytteeseenpanoa tai 
rikosoikeudellisten seuraamusten 
täytäntöönpanoa varten sekä näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta, sekä 
turvaamalla suojelun korkea taso, josta 
määrätään Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa, Euroopan neuvoston 
yleissopimuksessa 108 yksilöiden 
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suojelusta henkilötietojen automaattisessa 
tietojenkäsittelyssä sekä 
yleissopimuksessa ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 125
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jäsenvaltioiden olisi jaettava 
saamansa PNR-tiedot muiden
jäsenvaltioiden kanssa silloin kun tietojen 
siirto on tarpeen terrorismirikosten tai 
vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, 
paljastamista, tutkimista tai 
syytteeseenpanoa varten. Tämän direktiivin 
säännökset eivät saisi vaikuttaa muihin 
poliisi- ja oikeusviranomaisten välistä 
tietojenvaihtoa koskeviin unionin 
säädöksiin, joihin kuuluvat muun muassa 
Euroopan poliisiviraston (Europol) 
perustamisesta 6 päivänä huhtikuuta 2009 
tehty neuvoston päätös 2009/371/YOS ja 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen 
ja tiedustelutietojen vaihdon 
yksinkertaistamisesta 18 päivänä syyskuuta 
2006 tehty neuvoston puitepäätös 
2006/960/YOS. Tällaista PNR-tietojen 
vaihtoa lainvalvonta- ja 
oikeusviranomaisten välillä olisi 
säänneltävä poliisi- ja oikeudellisessa 
yhteistyössä sovellettavien sääntöjen 
mukaisesti.

(20) Matkustajatietoyksikön olisi jaettava 
saamansa PNR-tiedot jäsenvaltioiden 
kanssa silloin kun tietojen siirto on tarpeen 
terrorismirikosten tai vakavan 
rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, 
tutkimista tai syytteeseenpanoa varten. 
Jäsenvaltioilla olisi samoin edellytyksin 
oltava oikeus matkustajarekisteritietojen 
vaihtamiseen keskenään. Tämän 
direktiivin säännökset eivät saisi vaikuttaa 
muihin poliisi- ja oikeusviranomaisten 
välistä tietojenvaihtoa koskeviin unionin 
säädöksiin, joihin kuuluvat muun muassa 
Euroopan poliisiviraston (Europol) 
perustamisesta 6 päivänä huhtikuuta 2009 
tehty neuvoston päätös 2009/371/YOS ja 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen 
ja tiedustelutietojen vaihdon 
yksinkertaistamisesta 18 päivänä syyskuuta 
2006 tehty neuvoston puitepäätös 
2006/960/YOS. Tällaista PNR-tietojen 
vaihtoa lainvalvonta- ja 
oikeusviranomaisten välillä olisi 
säänneltävä poliisi- ja oikeudellisessa 
yhteistyössä sovellettavien sääntöjen 
mukaisesti.

Or. de
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Tarkistus 126
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jäsenvaltioiden olisi jaettava 
saamansa PNR-tiedot muiden 
jäsenvaltioiden kanssa silloin kun tietojen 
siirto on tarpeen terrorismirikosten tai 
vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, 
paljastamista, tutkimista tai 
syytteeseenpanoa varten. Tämän 
direktiivin säännökset eivät saisi vaikuttaa 
muihin poliisi- ja oikeusviranomaisten 
välistä tietojenvaihtoa koskeviin unionin 
säädöksiin, joihin kuuluvat muun muassa 
Euroopan poliisiviraston (Europol) 
perustamisesta 6 päivänä huhtikuuta 
2009 tehty neuvoston päätös 
2009/371/YOS ja Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten 
välisen tietojen ja tiedustelutietojen 
vaihdon yksinkertaistamisesta 18 päivänä 
syyskuuta 2006 tehty neuvoston 
puitepäätös 2006/960/YOS. Tällaista PNR-
tietojen vaihtoa lainvalvonta- ja 
oikeusviranomaisten välillä olisi 
säänneltävä poliisi- ja oikeudellisessa 
yhteistyössä sovellettavien sääntöjen 
mukaisesti.

(20) Jäsenvaltioiden olisi jaettava 
saamansa PNR-tiedot muiden 
jäsenvaltioiden kanssa silloin kun tietojen 
siirto on tarpeen tämän direktiivin 
määritelmien mukaisten terrorismirikosten 
tai vakavan kansainvälisen rikollisuuden 
ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista tai 
syytteeseenpanoa varten. Tällaista PNR-
tietojen vaihtoa lainvalvonta- ja 
oikeusviranomaisten välillä olisi 
säänneltävä poliisi- ja oikeudellisessa 
yhteistyössä sovellettavien sääntöjen 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 127
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jäsenvaltioiden olisi jaettava 
saamansa PNR-tiedot muiden 

(20) Jäsenvaltioiden olisi jaettava 
saamansa PNR-tiedot muiden 



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

FI

jäsenvaltioiden kanssa silloin kun tietojen 
siirto on tarpeen terrorismirikosten tai 
vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, 
paljastamista, tutkimista tai 
syytteeseenpanoa varten. Tämän direktiivin 
säännökset eivät saisi vaikuttaa muihin 
poliisi- ja oikeusviranomaisten välistä 
tietojenvaihtoa koskeviin unionin 
säädöksiin, joihin kuuluvat muun muassa 
Euroopan poliisiviraston (Europol) 
perustamisesta 6 päivänä huhtikuuta 2009 
tehty neuvoston päätös 2009/371/YOS ja 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen 
ja tiedustelutietojen vaihdon 
yksinkertaistamisesta 18 päivänä syyskuuta 
2006 tehty neuvoston puitepäätös 
2006/960/YOS. Tällaista PNR-tietojen 
vaihtoa lainvalvonta- ja 
oikeusviranomaisten välillä olisi 
säänneltävä poliisi- ja oikeudellisessa 
yhteistyössä sovellettavien sääntöjen 
mukaisesti.

jäsenvaltioiden kanssa silloin kun tietojen 
siirto on tarpeen terrorismirikosten 
ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista tai 
syytteeseenpanoa varten. Tämän direktiivin 
säännökset eivät saisi vaikuttaa muihin 
poliisi- ja oikeusviranomaisten välistä 
tietojenvaihtoa koskeviin unionin 
säädöksiin, joihin kuuluvat muun muassa 
Euroopan poliisiviraston (Europol) 
perustamisesta 6 päivänä huhtikuuta 2009 
tehty neuvoston päätös 2009/371/YOS ja 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen 
ja tiedustelutietojen vaihdon 
yksinkertaistamisesta 18 päivänä syyskuuta 
2006 tehty neuvoston puitepäätös 
2006/960/YOS. Tällaista PNR-tietojen 
vaihtoa lainvalvonta- ja 
oikeusviranomaisten välillä olisi 
säänneltävä poliisi- ja oikeudellisessa 
yhteistyössä sovellettavien sääntöjen 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 128
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jäsenvaltioiden olisi jaettava 
saamansa PNR-tiedot muiden 
jäsenvaltioiden kanssa silloin kun tietojen 
siirto on tarpeen terrorismirikosten tai 
vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, 
paljastamista, tutkimista tai 
syytteeseenpanoa varten. Tämän direktiivin 
säännökset eivät saisi vaikuttaa muihin 
poliisi- ja oikeusviranomaisten välistä 
tietojenvaihtoa koskeviin unionin 
säädöksiin, joihin kuuluvat muun muassa 
Euroopan poliisiviraston (Europol) 

(20) Jäsenvaltioiden olisi jaettava 
saamansa PNR-tiedot muiden 
jäsenvaltioiden kanssa silloin kun tietojen 
siirto on tarpeen terrorismirikosten tai 
vakavan kansainvälisen rikollisuuden 
ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista tai 
syytteeseenpanoa varten. Tämän direktiivin 
säännökset eivät saisi vaikuttaa muihin 
poliisi- ja oikeusviranomaisten välistä
tietojenvaihtoa koskeviin unionin 
säädöksiin, joihin kuuluvat muun muassa 
Euroopan poliisiviraston (Europol) 
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perustamisesta 6 päivänä huhtikuuta 2009 
tehty neuvoston päätös 2009/371/YOS ja 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen 
ja tiedustelutietojen vaihdon 
yksinkertaistamisesta 18 päivänä syyskuuta 
2006 tehty neuvoston puitepäätös 
2006/960/YOS. Tällaista PNR-tietojen 
vaihtoa lainvalvonta- ja 
oikeusviranomaisten välillä olisi 
säänneltävä poliisi- ja oikeudellisessa 
yhteistyössä sovellettavien sääntöjen 
mukaisesti.

perustamisesta 6 päivänä huhtikuuta 2009 
tehty neuvoston päätös 2009/371/YOS ja 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen 
ja tiedustelutietojen vaihdon 
yksinkertaistamisesta 18 päivänä syyskuuta 
2006 tehty neuvoston puitepäätös 
2006/960/YOS. Tällaista PNR-tietojen 
vaihtoa lainvalvonta- ja 
oikeusviranomaisten välillä olisi 
säänneltävä poliisi- ja oikeudellisessa 
yhteistyössä sovellettavien sääntöjen 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 129
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jäsenvaltioiden olisi jaettava 
saamansa PNR-tiedot muiden 
jäsenvaltioiden kanssa silloin kun tietojen 
siirto on tarpeen terrorismirikosten tai 
vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, 
paljastamista, tutkimista tai 
syytteeseenpanoa varten. Tämän direktiivin 
säännökset eivät saisi vaikuttaa muihin 
poliisi- ja oikeusviranomaisten välistä 
tietojenvaihtoa koskeviin unionin 
säädöksiin, joihin kuuluvat muun muassa 
Euroopan poliisiviraston (Europol) 
perustamisesta 6 päivänä huhtikuuta 2009 
tehty neuvoston päätös 2009/371/YOS ja 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen 
ja tiedustelutietojen vaihdon 
yksinkertaistamisesta 18 päivänä syyskuuta 
2006 tehty neuvoston puitepäätös 
2006/960/YOS. Tällaista PNR-tietojen 
vaihtoa lainvalvonta- ja 
oikeusviranomaisten välillä olisi 

(20) Jäsenvaltioiden olisi jaettava 
saamansa PNR-tiedot muiden 
jäsenvaltioiden kanssa silloin kun tietojen 
siirto on tarpeen terrorismirikosten tai 
vakavan kansainvälisen rikollisuuden 
ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista tai 
syytteeseenpanoa varten. Tämän direktiivin 
säännökset eivät saisi vaikuttaa muihin 
poliisi- ja oikeusviranomaisten välistä 
tietojenvaihtoa koskeviin unionin 
säädöksiin, joihin kuuluvat muun muassa 
Euroopan poliisiviraston (Europol) 
perustamisesta 6 päivänä huhtikuuta 2009 
tehty neuvoston päätös 2009/371/YOS ja 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen 
ja tiedustelutietojen vaihdon 
yksinkertaistamisesta 18 päivänä syyskuuta 
2006 tehty neuvoston puitepäätös 
2006/960/YOS. Tällaista PNR-tietojen 
vaihtoa lainvalvonta- ja 
oikeusviranomaisten välillä olisi 
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säänneltävä poliisi- ja oikeudellisessa 
yhteistyössä sovellettavien sääntöjen 
mukaisesti.

säänneltävä poliisi- ja oikeudellisessa 
yhteistyössä sovellettavien sääntöjen 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 130
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) PNR-tietojen säilytysajan olisi oltava 
oikeassa suhteessa siihen, mikä on 
tarpeen terrorismirikosten ja vakavan 
rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, 
tutkimista ja syytteeseenpanoa varten. 
PNR-tietojen luonteen ja niiden 
käyttötarkoitusten vuoksi tietoja on 
tarpeen säilyttää riittävän kauan, jotta 
niitä voidaan käyttää analyysien 
laatimisessa ja tutkimuksissa. 
Suhteettoman käytön välttämiseksi tiedot 
on määrätyn ajan kuluttua 
anonymisoitava, minkä jälkeen ne ovat 
saatavilla vain hyvin tiukkojen ja 
rajoitettujen edellytysten täyttyessä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 131
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) PNR-tietojen säilytysajan olisi oltava 
oikeassa suhteessa siihen, mikä on tarpeen 
terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden 
ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja 

(21) PNR-tietojen säilytysajan olisi oltava 
tarpeellisia ja oikeassa suhteessa siihen, 
mikä on tarpeen terrorismirikosten ja 
vakavan kansainvälisen rikollisuuden 
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syytteeseenpanoa varten. PNR-tietojen 
luonteen ja niiden käyttötarkoitusten 
vuoksi tietoja on tarpeen säilyttää 
riittävän kauan, jotta niitä voidaan 
käyttää analyysien laatimisessa ja 
tutkimuksissa. Suhteettoman käytön 
välttämiseksi tiedot on määrätyn ajan 
kuluttua anonymisoitava, minkä jälkeen ne 
ovat saatavilla vain hyvin tiukkojen ja 
rajoitettujen edellytysten täyttyessä.

ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja 
syytteeseenpanoa varten. Suhteettoman 
käytön välttämiseksi tiedoista on määrätyn 
ajan kuluttua erotettava tunnistamisen 
mahdollistavat tiedot, minkä jälkeen ne 
ovat saatavilla vain hyvin tiukkojen ja 
rajoitettujen edellytysten täyttyessä.

Or. en

Tarkistus 132
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) PNR-tietojen säilytysajan olisi oltava 
oikeassa suhteessa siihen, mikä on tarpeen 
terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden 
ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja 
syytteeseenpanoa varten. PNR-tietojen 
luonteen ja niiden käyttötarkoitusten 
vuoksi tietoja on tarpeen säilyttää riittävän 
kauan, jotta niitä voidaan käyttää 
analyysien laatimisessa ja tutkimuksissa.
Suhteettoman käytön välttämiseksi tiedot 
on määrätyn ajan kuluttua 
anonymisoitava, minkä jälkeen ne ovat 
saatavilla vain hyvin tiukkojen ja 
rajoitettujen edellytysten täyttyessä.

(21) PNR-tietojen säilytysajan olisi oltava 
oikeassa suhteessa siihen, mikä on tarpeen 
terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden 
ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja 
syytteeseenpanoa varten. PNR-tietojen 
luonteen ja niiden käyttötarkoitusten 
vuoksi tietoja on tarpeen säilyttää riittävän 
kauan, jotta niitä voidaan käyttää 
analyysien laatimisessa ja tutkimuksissa.

Or. en

Tarkistus 133
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(21) PNR-tietojen säilytysajan olisi oltava 
oikeassa suhteessa siihen, mikä on tarpeen 
terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden 
ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja 
syytteeseenpanoa varten. PNR-tietojen 
luonteen ja niiden käyttötarkoitusten 
vuoksi tietoja on tarpeen säilyttää 
riittävän kauan, jotta niitä voidaan 
käyttää analyysien laatimisessa ja 
tutkimuksissa. Suhteettoman käytön 
välttämiseksi tiedot on määrätyn ajan 
kuluttua anonymisoitava, minkä jälkeen ne 
ovat saatavilla vain hyvin tiukkojen ja 
rajoitettujen edellytysten täyttyessä.

(21) PNR-tietojen säilytysajan olisi oltava 
oikeassa suhteessa siihen, mikä on tarpeen 
terrorismirikosten ja vakavan 
kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemistä, 
paljastamista, tutkimista ja 
syytteeseenpanoa varten. Suhteettoman 
käytön välttämiseksi tiedot on määrätyn 
ajan kuluttua anonymisoitava pysyvästi, 
minkä jälkeen ne ovat saatavilla vain hyvin 
tiukkojen ja rajoitettujen edellytysten 
täyttyessä.

Or. en

Tarkistus 134
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) PNR-tietojen säilytysajan olisi oltava 
oikeassa suhteessa siihen, mikä on tarpeen 
terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden 
ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja 
syytteeseenpanoa varten. PNR-tietojen 
luonteen ja niiden käyttötarkoitusten 
vuoksi tietoja on tarpeen säilyttää riittävän 
kauan, jotta niitä voidaan käyttää 
analyysien laatimisessa ja tutkimuksissa. 
Suhteettoman käytön välttämiseksi tiedot 
on määrätyn ajan kuluttua anonymisoitava,
minkä jälkeen ne ovat saatavilla vain 
hyvin tiukkojen ja rajoitettujen 
edellytysten täyttyessä.

(21) PNR-tietojen säilytysajan olisi oltava 
oikeassa suhteessa siihen, mikä on tarpeen 
terrorismirikosten ja vakavan 
kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemistä, 
paljastamista, tutkimista ja 
syytteeseenpanoa varten. PNR-tietojen 
luonteen ja niiden käyttötarkoitusten 
vuoksi tietoja on tarpeen säilyttää riittävän 
kauan, jotta niitä voidaan käyttää 
analyysien laatimisessa ja tutkimuksissa. 
Suhteettoman käytön välttämiseksi tiedot 
on määrätyn ajan kuluttua anonymisoitava 
kokonaan.

Or. en



AM\898279FI.doc 61/100 PE486.017v02-00

FI

Tarkistus 135
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) PNR-tietojen säilytysajan olisi oltava 
oikeassa suhteessa siihen, mikä on tarpeen 
terrorismirikosten ja vakavan
rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, 
tutkimista ja syytteeseenpanoa varten. 
PNR-tietojen luonteen ja niiden 
käyttötarkoitusten vuoksi tietoja on tarpeen 
säilyttää riittävän kauan, jotta niitä voidaan 
käyttää analyysien laatimisessa ja 
tutkimuksissa. Suhteettoman käytön 
välttämiseksi tiedot on määrätyn ajan 
kuluttua anonymisoitava, minkä jälkeen ne 
ovat saatavilla vain hyvin tiukkojen ja 
rajoitettujen edellytysten täyttyessä.

(21) PNR-tietojen säilytysajan olisi oltava 
oikeassa suhteessa siihen, mikä on tarpeen 
terrorismirikosten ehkäisemistä, 
paljastamista, tutkimista ja 
syytteeseenpanoa varten. PNR-tietojen 
luonteen ja niiden käyttötarkoitusten 
vuoksi tietoja on tarpeen säilyttää riittävän 
kauan, jotta niitä voidaan käyttää 
analyysien laatimisessa ja tutkimuksissa. 
Suhteettoman käytön välttämiseksi tiedot 
on määrätyn ajan kuluttua anonymisoitava, 
minkä jälkeen ne ovat saatavilla vain hyvin 
tiukkojen ja rajoitettujen edellytysten 
täyttyessä.

Or. en

Tarkistus 136
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) PNR-tietojen säilytysajan olisi oltava 
oikeassa suhteessa siihen, mikä on tarpeen 
terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden 
ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja 
syytteeseenpanoa varten. PNR-tietojen 
luonteen ja niiden käyttötarkoitusten 
vuoksi tietoja on tarpeen säilyttää riittävän 
kauan, jotta niitä voidaan käyttää 
analyysien laatimisessa ja tutkimuksissa.
Suhteettoman käytön välttämiseksi tiedot 
on määrätyn ajan kuluttua 
anonymisoitava, minkä jälkeen ne ovat 
saatavilla vain hyvin tiukkojen ja 

(21) PNR-tietojen säilytysajan olisi oltava 
oikeassa suhteessa siihen, mikä on tarpeen 
terrorismirikosten ja vakavan 
kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemistä, 
paljastamista, tutkimista ja 
syytteeseenpanoa varten. PNR-tietojen 
luonteen ja niiden käyttötarkoitusten 
vuoksi tietoja on tarpeen säilyttää riittävän 
kauan, jotta niitä voidaan käyttää 
analyysien laatimisessa ja tutkimuksissa.
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rajoitettujen edellytysten täyttyessä.

Or. en

Tarkistus 137
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Silloin kun toimivaltaiselle 
viranomaiselle on toimitettu tietyt PNR-
tiedot, joita käytetään tietyssä 
rikostutkinnassa tai tiettyjen syytetoimien 
yhteydessä, näiden tietojen säilyttämiseen 
toimivaltaisen viranomaisen toimesta olisi 
sovellettava asianomaisen jäsenvaltion 
kansallista lakia, tässä direktiivissä 
vahvistetuista säilytysajoista riippumatta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 138
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Kussakin jäsenvaltiossa 
matkustajatietoyksikön ja toimivaltaisten 
viranomaisten toimesta tapahtuvaan 
PNR-tietojen käsittelyyn olisi sovellettava 
henkilötietojen suojaa koskevan 
kansallisen lain normeja, jotka ovat 
rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja 
oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien 
henkilötietojen suojaamisesta 27 päivänä 
marraskuuta 2008 tehdyn puitepäätöksen 
2008/977/YOS mukaiset.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 139
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Kussakin jäsenvaltiossa 
matkustajatietoyksikön ja toimivaltaisten 
viranomaisten toimesta tapahtuvaan PNR-
tietojen käsittelyyn olisi sovellettava 
henkilötietojen suojaa koskevan 
kansallisen lain normeja, jotka ovat 
rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja 
oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien 
henkilötietojen suojaamisesta 27 päivänä 
marraskuuta 2008 tehdyn puitepäätöksen 
2008/977/YOS mukaiset.

(23) Kussakin jäsenvaltiossa 
matkustajatietoyksikön ja toimivaltaisten 
viranomaisten toimesta tapahtuvaan PNR-
tietojen käsittelyyn olisi sovellettava 
henkilötietojen suojaa koskevan 
kansallisen lain normeja, jotka vastaavat
[…] Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviä yksilöiden suojelusta 
toimivaltaisten viranomaisten 
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 
rikosten torjumista, tutkimista, 
selvittämistä ja syytteeseenpanoa tai 
rikosoikeudellisten seuraamusten 
täytäntöönpanoa varten sekä näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta, sekä 
turvaten suojelun korkea taso, josta 
määrätään Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa, Euroopan neuvoston 
yleissopimuksessa 108 yksilöiden 
suojelusta henkilötietojen automaattisessa 
tietojenkäsittelyssä sekä 
yleissopimuksessa ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi.

Or. en

Perustelu

Direktiivi yksilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen 
käsittelyssä rikosten torjumista, tutkimista, selvittämistä ja syytteeseenpanoa tai 
rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta pitäisi hyväksyä ennen EU:n matkustajarekisteritietoja koskevaa direktiiviä.
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Tarkistus 140
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Kussakin jäsenvaltiossa 
matkustajatietoyksikön ja toimivaltaisten 
viranomaisten toimesta tapahtuvaan PNR-
tietojen käsittelyyn olisi sovellettava 
henkilötietojen suojaa koskevan 
kansallisen lain normeja, jotka ovat 
rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja 
oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien 
henkilötietojen suojaamisesta 27 päivänä 
marraskuuta 2008 tehdyn puitepäätöksen 
2008/977/YOS mukaiset.

(23) Kussakin jäsenvaltiossa 
toimivaltaisten viranomaisten toimesta 
tapahtuvaan PNR-tietojen käsittelyyn olisi 
sovellettava henkilötietojen suojaa 
koskevan kansallisen lain normeja, jotka 
ovat rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja 
oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien 
henkilötietojen suojaamisesta 27 päivänä 
marraskuuta 2008 tehdyn puitepäätöksen 
2008/977/YOS mukaiset.

Or. de

Tarkistus 141
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Kussakin jäsenvaltiossa
matkustajatietoyksikön ja toimivaltaisten 
viranomaisten toimesta tapahtuvaan PNR-
tietojen käsittelyyn olisi sovellettava 
henkilötietojen suojaa koskevan 
kansallisen lain normeja, jotka ovat 
rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja 
oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien 
henkilötietojen suojaamisesta 27 päivänä 
marraskuuta 2008 tehdyn puitepäätöksen 
2008/977/YOS mukaiset.

(23) Kussakin jäsenvaltiossa 
matkustajatietoyksikön ja toimivaltaisten 
viranomaisten toimesta tapahtuvaan PNR-
tietojen käsittelyyn olisi sovellettava 
henkilötietojen suojaa koskevan 
kansallisen lain normeja, jotka ovat 
rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja 
oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien 
henkilötietojen suojaamisesta 27 päivänä 
marraskuuta 2008 tehdyn puitepäätöksen 
2008/977/YOS sekä yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
24 päivänä lokakuuta 1995 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 95/46/EY1 mukaiset.
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_____________
1 EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

Or. en

Tarkistus 142
Véronique Mathieu

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Lentoliikenteen harjoittajien, jotka 
keräävät matkatoimiston kautta lippunsa 
varanneiden matkustajien yhteystietoja, ei 
pitäisi voida käyttää näitä tietoja 
kaupallisiin tarkoituksiin.

Or. fr

Perustelu

Lentoliikenteen harjoittaja ei voi käyttää matkustajien yhteystietoja kaupallisiin tarkoituksiin, 
kun nämä ovat luovuttaneet ne tietoisesti vain matkatoimistolle.

Tarkistus 143
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Kun otetaan huomioon oikeus 
henkilötietojen suojaan, olisi PNR-
tietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröityjen 
oikeudet, kuten heidän oikeutensa 
tutustua omiin tietoihinsa, oikaista niitä, 
poistaa ne tai kieltää niiden käyttö 
tietokannassa sekä oikeus 
vahingonkorvaukseen ja oikeudelliseen 
muutoksenhakuun määriteltävä 

Poistetaan.



PE486.017v02-00 66/100 AM\898279FI.doc

FI

puitepäätöksen 2008/977/YOS mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 144
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Kun otetaan huomioon oikeus 
henkilötietojen suojaan, olisi PNR-tietojen 
käsittelyyn liittyvät rekisteröityjen 
oikeudet, kuten heidän oikeutensa tutustua 
omiin tietoihinsa, oikaista niitä, poistaa ne 
tai kieltää niiden käyttö tietokannassa sekä 
oikeus vahingonkorvaukseen ja 
oikeudelliseen muutoksenhakuun 
määriteltävä puitepäätöksen 
2008/977/YOS mukaisesti.

(24) Kun otetaan huomioon oikeus 
henkilötietojen suojaan, PNR-tietojen 
käsittelyyn liittyvien rekisteröityjen
oikeuksien, kuten heidän oikeutensa 
tutustua omiin tietoihinsa, oikaista niitä, 
poistaa ne tai kieltää niiden käyttö 
tietokannassa sekä oikeuden
vahingonkorvaukseen ja oikeudelliseen 
muutoksenhakuun, pitäisi vastata […] 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviä yksilöiden suojelusta 
toimivaltaisten viranomaisten 
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 
rikosten torjumista, tutkimista, 
selvittämistä ja syytteeseenpanoa tai 
rikosoikeudellisten seuraamusten 
täytäntöönpanoa varten sekä näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta, 
Euroopan unionin perusoikeuskirjaa, 
Euroopan neuvoston yleissopimusta 108 
yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
automaattisessa tietojenkäsittelyssä sekä 
yleissopimusta ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi.

Or. en

Perustelu

Direktiivi yksilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen 
käsittelyssä rikosten torjumista, tutkimista, selvittämistä ja syytteeseenpanoa tai 
rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta pitäisi hyväksyä ennen EU:n matkustajarekisteritietoja koskevaa direktiiviä.
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Tarkistus 145
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Kun otetaan huomioon oikeus 
henkilötietojen suojaan, olisi PNR-tietojen 
käsittelyyn liittyvät rekisteröityjen 
oikeudet, kuten heidän oikeutensa tutustua 
omiin tietoihinsa, oikaista niitä, poistaa ne 
tai kieltää niiden käyttö tietokannassa sekä 
oikeus vahingonkorvaukseen ja 
oikeudelliseen muutoksenhakuun 
määriteltävä puitepäätöksen 
2008/977/YOS mukaisesti.

(24) Kun otetaan huomioon oikeus 
henkilötietojen suojaan, olisi PNR-tietojen 
käsittelyyn liittyvät rekisteröityjen 
oikeudet, kuten heidän oikeutensa tutustua 
omiin tietoihinsa, oikaista niitä, poistaa ne 
tai kieltää niiden käyttö tietokannassa sekä 
oikeus vahingonkorvaukseen ja 
oikeudelliseen muutoksenhakuun 
määriteltävä puitepäätöksen 
2008/977/YOS ja direktiivin 95/46/EY 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 146
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Koska matkustajilla on oikeus saada 
tietoa henkilötietojensa käsittelystä, 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
matkustajille annetaan asianmukaiset 
tiedot PNR-tietojen keräämisestä ja niiden 
toimittamisesta matkustajatietoyksikölle.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 147
Sophia in 't Veld
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Koska matkustajilla on oikeus saada 
tietoa henkilötietojensa käsittelystä, 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
matkustajille annetaan asianmukaiset tiedot 
PNR-tietojen keräämisestä ja niiden 
toimittamisesta matkustajatietoyksikölle.

(25) Koska matkustajilla on oikeus saada 
tietoa henkilötietojensa käsittelystä, 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
matkustajille annetaan ajoissa ja avoimesti 
asianmukaiset ja täydelliset tiedot PNR-
tietojen keräämisestä ja niiden 
toimittamisesta matkustajatietoyksikölle.

Or. en

Tarkistus 148
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Jäsenvaltioiden pitäisi varmistaa, 
ettei PNR-tietojen käyttämiseksi 
toteutettavista toimenpiteistä aiheutuvia 
kustannuksia siirretä matkustajille.

Or. en

Tarkistus 149
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) PNR-tietojen siirtäminen 
jäsenvaltioista kolmansiin maihin tulisi 
sallia ainoastaan tapauskohtaisesti ja 
puitepäätöksen 2008/977/YOS mukaisesti. 
Jotta voidaan varmistaa henkilötietojen 
suoja, tällaisille siirroille olisi 

Poistetaan.
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vahvistettava lisäedellytykset, jotka 
koskevat siirron tarkoitusta, 
vastaanottavan viranomaisen valintaa ja 
kolmanteen maahan siirrettäviin 
henkilötietoihin sovellettavia takeita.

Or. en

Tarkistus 150
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) PNR-tietojen siirtäminen 
jäsenvaltioista kolmansiin maihin tulisi 
sallia ainoastaan tapauskohtaisesti ja 
puitepäätöksen 2008/977/YOS mukaisesti. 
Jotta voidaan varmistaa henkilötietojen 
suoja, tällaisille siirroille olisi vahvistettava 
lisäedellytykset, jotka koskevat siirron 
tarkoitusta, vastaanottavan viranomaisen 
valintaa ja kolmanteen maahan siirrettäviin 
henkilötietoihin sovellettavia takeita.

(26) PNR-tietojen siirtäminen 
jäsenvaltioista kolmansiin maihin tulisi 
sallia ainoastaan tapauskohtaisesti, jos 
siirto on tarpeellinen ja oikeassa 
suhteessa terrorismirikosten ja vakavan 
kansainvälisen rikollisuuden 
ehkäisemiseen, paljastamiseen ja 
tutkimiseen sekä niihin liittyvään 
syytteeseenpanoon, noudattaen
xx päivänä xxkuuta 201x annettua
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviä yksilöiden suojelusta 
toimivaltaisten viranomaisten 
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 
rikosten torjumista, tutkimista, 
selvittämistä ja syytteeseenpanoa tai 
rikosoikeudellisten seuraamusten 
täytäntöönpanoa varten sekä näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä sillä 
edellytyksellä, että asialle on saatu 
etukäteen oikeuslaitoksen lupa. Jotta 
voidaan varmistaa henkilötietojen suoja, 
tällaisille siirroille olisi vahvistettava 
lisäedellytykset, jotka koskevat siirron 
tarkoitusta, vastaanottavan viranomaisen 
valintaa ja kolmanteen maahan siirrettäviin 
henkilötietoihin sovellettavia takeita,
varmistaen Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan, yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen automaattisessa 
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tietojenkäsittelyssä tehdyn Euroopan 
neuvoston yleissopimuksen 108 sekä 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 
noudattaminen.

Or. en

Tarkistus 151
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) PNR-tietojen siirtäminen 
jäsenvaltioista kolmansiin maihin tulisi 
sallia ainoastaan tapauskohtaisesti ja 
puitepäätöksen 2008/977/YOS mukaisesti. 
Jotta voidaan varmistaa henkilötietojen 
suoja, tällaisille siirroille olisi vahvistettava 
lisäedellytykset, jotka koskevat siirron 
tarkoitusta, vastaanottavan viranomaisen 
valintaa ja kolmanteen maahan siirrettäviin 
henkilötietoihin sovellettavia takeita.

(26) PNR-tietojen siirtäminen 
matkustajatietoyksiköstä kolmansiin 
maihin tulisi sallia ainoastaan 
tapauskohtaisesti ja puitepäätöksen 
2008/977/YOS mukaisesti. Jotta voidaan 
varmistaa henkilötietojen suoja, tällaisille 
siirroille olisi vahvistettava 
lisäedellytykset, jotka koskevat siirron 
tarkoitusta, vastaanottavan viranomaisen 
valintaa ja kolmanteen maahan siirrettäviin 
henkilötietoihin sovellettavia takeita.

Or. de

Tarkistus 152
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) PNR-tietojen siirtäminen 
jäsenvaltioista kolmansiin maihin tulisi 
sallia ainoastaan tapauskohtaisesti ja 
puitepäätöksen 2008/977/YOS mukaisesti.
Jotta voidaan varmistaa henkilötietojen 
suoja, tällaisille siirroille olisi 

(26) PNR-tietojen siirtäminen 
jäsenvaltioista kolmansiin maihin tulisi 
sallia ainoastaan tapauskohtaisesti ja 
puitepäätöksen 2008/977/YOS ja unionin 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
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vahvistettava lisäedellytykset, jotka 
koskevat siirron tarkoitusta,
vastaanottavan viranomaisen valintaa ja 
kolmanteen maahan siirrettäviin 
henkilötietoihin sovellettavia takeita.

Or. en

Tarkistus 153
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) PNR-tietojen siirtäminen pitäisi 
sallia vain, jos se on välttämätöntä 
tiettyjen terrorismirikosten ehkäisemiseksi 
ja paljastamiseksi, ja – kun asiaan liittyy 
kolmansia maita – vain, jos unionin 
tietosuojalainsäädäntöä noudatetaan.

Or. en

Tarkistus 154
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Puitepäätöksen 2008/977/YOS 
täytäntöönpanoa varten nimetyn 
kansallisen valvontaviranomaisen tulisi 
vastata myös tämän direktiivin 
säännösten soveltamiseen ja 
täytäntöönpanoon liittyvästä neuvonnasta 
ja seurannasta.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 155
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Puitepäätöksen 2008/977/YOS 
täytäntöönpanoa varten nimetyn
kansallisen valvontaviranomaisen tulisi 
vastata myös tämän direktiivin säännösten 
soveltamiseen ja täytäntöönpanoon 
liittyvästä neuvonnasta ja seurannasta.

(27) Yksilöiden suojelusta toimivaltaisten 
viranomaisten suorittamassa 
henkilötietojen käsittelyssä rikosten 
torjumista, tutkimista, selvittämistä ja 
syytteeseenpanoa tai rikosoikeudellisten 
seuraamusten täytäntöönpanoa varten 
sekä näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta […] annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
täytäntöönpanoa varten perustettavan
kansallisen valvontaviranomaisen tulisi 
vastata myös tämän direktiivin säännösten 
soveltamiseen ja täytäntöönpanoon 
liittyvästä neuvonnasta ja seurannasta.
Kansalliset tietosuojaviranomaiset
vastaavat myös tämän direktiivin 
tietosuojasäännösten soveltamiseen ja 
täytäntöönpanoon liittyvästä neuvonnasta 
ja seurannasta.

Or. en

Tarkistus 156
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Tämä direktiivi ei vaikuta 
jäsenvaltioiden mahdollisuuteen säätää 
kansallisessa laissaan PNR-tietojen 
keräämistä ja käsittelyä koskevasta 
järjestelmästä muita kuin tässä 
direktiivissä mainittuja tarkoituksia 
varten tai näiden tietojen keräämisestä 
muilta kuin direktiivissä mainituilta 

Poistetaan.
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liikenteenharjoittajilta sisäisten lentojen 
osalta asiaa koskevia 
tietosuojasäännöksiä noudattaen, kunhan 
kyseinen kansallinen laki on unionin 
säännöstön mukainen. Sisäisiin lentoihin 
liittyvien PNR-tietojen keräämistä olisi 
pohdittava erikseen myöhemmin.

Or. en

Tarkistus 157
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Tämä direktiivi ei vaikuta 
jäsenvaltioiden mahdollisuuteen säätää 
kansallisessa laissaan PNR-tietojen 
keräämistä ja käsittelyä koskevasta 
järjestelmästä muita kuin tässä 
direktiivissä mainittuja tarkoituksia 
varten tai näiden tietojen keräämisestä 
muilta kuin direktiivissä mainituilta 
liikenteenharjoittajilta sisäisten lentojen 
osalta asiaa koskevia 
tietosuojasäännöksiä noudattaen, kunhan 
kyseinen kansallinen laki on unionin 
säännöstön mukainen. Sisäisiin lentoihin 
liittyvien PNR-tietojen keräämistä olisi 
pohdittava erikseen myöhemmin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 158
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(28) Tämä direktiivi ei vaikuta 
jäsenvaltioiden mahdollisuuteen säätää 
kansallisessa laissaan PNR-tietojen 
keräämistä ja käsittelyä koskevasta 
järjestelmästä muita kuin tässä 
direktiivissä mainittuja tarkoituksia 
varten tai näiden tietojen keräämisestä 
muilta kuin direktiivissä mainituilta 
liikenteenharjoittajilta sisäisten lentojen 
osalta asiaa koskevia 
tietosuojasäännöksiä noudattaen, kunhan 
kyseinen kansallinen laki on unionin 
säännöstön mukainen. Sisäisiin lentoihin 
liittyvien PNR-tietojen keräämistä olisi 
pohdittava erikseen myöhemmin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 159
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Tämä direktiivi ei vaikuta 
jäsenvaltioiden mahdollisuuteen säätää 
kansallisessa laissaan PNR-tietojen 
keräämistä ja käsittelyä koskevasta 
järjestelmästä muita kuin tässä 
direktiivissä mainittuja tarkoituksia 
varten tai näiden tietojen keräämisestä 
muilta kuin direktiivissä mainituilta 
liikenteenharjoittajilta sisäisten lentojen 
osalta asiaa koskevia 
tietosuojasäännöksiä noudattaen, kunhan 
kyseinen kansallinen laki on unionin 
säännöstön mukainen. Sisäisiin lentoihin 
liittyvien PNR-tietojen keräämistä olisi 
pohdittava erikseen myöhemmin.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 160
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Tämä direktiivi ei vaikuta 
jäsenvaltioiden mahdollisuuteen säätää 
kansallisessa laissaan PNR-tietojen 
keräämistä ja käsittelyä koskevasta 
järjestelmästä muita kuin tässä 
direktiivissä mainittuja tarkoituksia 
varten tai näiden tietojen keräämisestä 
muilta kuin direktiivissä mainituilta 
liikenteenharjoittajilta sisäisten lentojen 
osalta asiaa koskevia 
tietosuojasäännöksiä noudattaen, kunhan 
kyseinen kansallinen laki on unionin 
säännöstön mukainen. Sisäisiin lentoihin 
liittyvien PNR-tietojen keräämistä olisi 
pohdittava erikseen myöhemmin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 161
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Tämä direktiivi ei vaikuta 
jäsenvaltioiden mahdollisuuteen säätää 
kansallisessa laissaan PNR-tietojen 
keräämistä ja käsittelyä koskevasta 
järjestelmästä muita kuin tässä 
direktiivissä mainittuja tarkoituksia 
varten tai näiden tietojen keräämisestä 
muilta kuin direktiivissä mainituilta 
liikenteenharjoittajilta sisäisten lentojen 
osalta asiaa koskevia 

Poistetaan.
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tietosuojasäännöksiä noudattaen, kunhan 
kyseinen kansallinen laki on unionin 
säännöstön mukainen. Sisäisiin lentoihin 
liittyvien PNR-tietojen keräämistä olisi 
pohdittava erikseen myöhemmin.

Or. de

Tarkistus 162
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Tämä direktiivi ei vaikuta 
jäsenvaltioiden mahdollisuuteen säätää 
kansallisessa laissaan PNR-tietojen 
keräämistä ja käsittelyä koskevasta 
järjestelmästä muita kuin tässä 
direktiivissä mainittuja tarkoituksia 
varten tai näiden tietojen keräämisestä 
muilta kuin direktiivissä mainituilta 
liikenteenharjoittajilta sisäisten lentojen 
osalta asiaa koskevia 
tietosuojasäännöksiä noudattaen, kunhan 
kyseinen kansallinen laki on unionin 
säännöstön mukainen. Sisäisiin lentoihin 
liittyvien PNR-tietojen keräämistä olisi 
pohdittava erikseen myöhemmin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 163
Hubert Pirker, Frank Engel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Tämä direktiivi ei vaikuta 
jäsenvaltioiden mahdollisuuteen säätää 

(28) Tämä direktiivi ei vaikuta 
jäsenvaltioiden mahdollisuuteen säätää 
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kansallisessa laissaan PNR-tietojen 
keräämistä ja käsittelyä koskevasta 
järjestelmästä muita kuin tässä 
direktiivissä mainittuja tarkoituksia 
varten tai näiden tietojen keräämisestä 
muilta kuin direktiivissä mainituilta 
liikenteenharjoittajilta sisäisten lentojen 
osalta asiaa koskevia tietosuojasäännöksiä 
noudattaen, kunhan kyseinen kansallinen 
laki on unionin säännöstön mukainen.
Sisäisiin lentoihin liittyvien PNR-tietojen 
keräämistä olisi pohdittava erikseen 
myöhemmin.

PNR-tietojen keräämistä ja käsittelyä 
koskevasta järjestelmästä näiden tietojen 
keräämisestä muilta kuin direktiivissä 
mainituilta liikenteenharjoittajilta asiaa 
koskevia tietosuojasäännöksiä noudattaen, 
kunhan kyseinen kansallinen laki on 
unionin säännöstön mukainen.

Or. de

Tarkistus 164
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Tämä direktiivi ei vaikuta 
jäsenvaltioiden mahdollisuuteen säätää 
kansallisessa laissaan PNR-tietojen 
keräämistä ja käsittelyä koskevasta 
järjestelmästä muita kuin tässä direktiivissä
mainittuja tarkoituksia varten tai näiden 
tietojen keräämisestä muilta kuin 
direktiivissä mainituilta 
liikenteenharjoittajilta sisäisten lentojen 
osalta asiaa koskevia tietosuojasäännöksiä 
noudattaen, kunhan kyseinen kansallinen 
laki on unionin säännöstön mukainen.
Sisäisiin lentoihin liittyvien PNR-tietojen 
keräämistä olisi pohdittava erikseen 
myöhemmin.

(28) Tämä direktiivi ei vaikuta 
jäsenvaltioiden mahdollisuuteen säätää 
kansallisessa laissaan PNR-tietojen 
keräämistä ja käsittelyä koskevasta 
järjestelmästä muita kuin tässä direktiivissä 
mainittuja tarkoituksia varten tai näiden 
tietojen keräämisestä muilta kuin 
direktiivissä mainituilta 
liikenteenharjoittajilta sisäisten lentojen 
osalta asiaa koskevia tietosuojasäännöksiä 
noudattaen, kunhan kyseinen kansallinen 
laki on unionin säännöstön mukainen. 

Or. en

Tarkistus 165
Alexander Alvaro
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Henkilötietojen, myös PNR-tietojen, 
käsittelyä koskevien kansallisten 
säännösten oikeudellisten ja teknisten 
erojen vuoksi lentoliikenteen harjoittajat 
joutuvat mukautumaan erilaisiin 
vaatimuksiin toimitettavien tietotyyppien 
ja niiden edellytysten osalta, joiden 
mukaan tietoja on toimitettava 
toimivaltaisille kansallisille 
viranomaisille. Nämä erot saattavat 
heikentää toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten yhteistyön tehokkuutta 
terrorismirikosten tai vakavan 
rikollisuuden ehkäisemisessä, 
paljastamisessa, tutkimisessa ja 
syytteeseenpanossa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 166
Manfred Weber

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Henkilötietojen, myös PNR-tietojen, 
käsittelyä koskevien kansallisten 
säännösten oikeudellisten ja teknisten 
erojen vuoksi lentoliikenteen harjoittajat 
joutuvat mukautumaan erilaisiin 
vaatimuksiin toimitettavien tietotyyppien 
ja niiden edellytysten osalta, joiden 
mukaan tietoja on toimitettava 
toimivaltaisille kansallisille 
viranomaisille. Nämä erot saattavat 
heikentää toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten yhteistyön tehokkuutta 
terrorismirikosten tai vakavan 

Poistetaan.
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rikollisuuden ehkäisemisessä, 
paljastamisessa, tutkimisessa ja 
syytteeseenpanossa.

Or. de

Tarkistus 167
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Henkilötietojen, myös PNR-tietojen, 
käsittelyä koskevien kansallisten 
säännösten oikeudellisten ja teknisten 
erojen vuoksi lentoliikenteen harjoittajat 
joutuvat mukautumaan erilaisiin 
vaatimuksiin toimitettavien tietotyyppien ja 
niiden edellytysten osalta, joiden mukaan 
tietoja on toimitettava toimivaltaisille 
kansallisille viranomaisille. Nämä erot 
saattavat heikentää toimivaltaisten 
kansallisten viranomaisten yhteistyön 
tehokkuutta terrorismirikosten tai vakavan 
rikollisuuden ehkäisemisessä, 
paljastamisessa, tutkimisessa ja 
syytteeseenpanossa.

(29) Henkilötietojen, myös PNR-tietojen, 
käsittelyä koskevien kansallisten 
säännösten oikeudellisten ja teknisten 
erojen vuoksi lentoliikenteen harjoittajat 
joutuvat mukautumaan erilaisiin 
vaatimuksiin toimitettavien tietotyyppien ja 
niiden edellytysten osalta, joiden mukaan 
tietoja on toimitettava toimivaltaisille 
kansallisille viranomaisille. Nämä erot 
saattavat heikentää toimivaltaisten 
kansallisten viranomaisten yhteistyön 
tehokkuutta terrorismirikosten 
ehkäisemisessä, paljastamisessa, 
tutkimisessa ja syytteeseenpanossa.

Or. en

Tarkistus 168
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Henkilötietojen, myös PNR-tietojen, 
käsittelyä koskevien kansallisten 
säännösten oikeudellisten ja teknisten 
erojen vuoksi lentoliikenteen harjoittajat 

(29) Henkilötietojen, myös PNR-tietojen, 
käsittelyä koskevien kansallisten 
säännösten oikeudellisten ja teknisten 
erojen vuoksi lentoliikenteen harjoittajat 
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joutuvat mukautumaan erilaisiin 
vaatimuksiin toimitettavien tietotyyppien ja 
niiden edellytysten osalta, joiden mukaan 
tietoja on toimitettava toimivaltaisille 
kansallisille viranomaisille. Nämä erot 
saattavat heikentää toimivaltaisten 
kansallisten viranomaisten yhteistyön 
tehokkuutta terrorismirikosten tai vakavan 
rikollisuuden ehkäisemisessä, 
paljastamisessa, tutkimisessa ja 
syytteeseenpanossa.

joutuvat mukautumaan erilaisiin 
vaatimuksiin toimitettavien tietotyyppien ja 
niiden edellytysten osalta, joiden mukaan 
tietoja on toimitettava toimivaltaisille 
kansallisille viranomaisille. Nämä erot 
saattavat heikentää toimivaltaisten 
kansallisten viranomaisten yhteistyön 
tehokkuutta terrorismirikosten tai vakavan 
kansainvälisen rikollisuuden 
ehkäisemisessä, paljastamisessa, 
tutkimisessa ja syytteeseenpanossa.

Or. en

Tarkistus 169
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Henkilötietojen, myös PNR-tietojen, 
käsittelyä koskevien kansallisten 
säännösten oikeudellisten ja teknisten 
erojen vuoksi lentoliikenteen harjoittajat 
joutuvat mukautumaan erilaisiin 
vaatimuksiin toimitettavien tietotyyppien ja 
niiden edellytysten osalta, joiden mukaan 
tietoja on toimitettava toimivaltaisille 
kansallisille viranomaisille. Nämä erot 
saattavat heikentää toimivaltaisten 
kansallisten viranomaisten yhteistyön 
tehokkuutta terrorismirikosten tai vakavan 
rikollisuuden ehkäisemisessä, 
paljastamisessa, tutkimisessa ja 
syytteeseenpanossa.

(29) Henkilötietojen, myös PNR-tietojen, 
käsittelyä koskevien kansallisten 
säännösten oikeudellisten ja teknisten 
erojen vuoksi lentoliikenteen harjoittajat 
joutuvat mukautumaan erilaisiin 
vaatimuksiin toimitettavien tietotyyppien ja 
niiden edellytysten osalta, joiden mukaan 
tietoja on toimitettava toimivaltaisille 
kansallisille viranomaisille. Nämä erot 
saattavat heikentää toimivaltaisten 
kansallisten viranomaisten yhteistyön 
tehokkuutta terrorismirikosten tai vakavan 
kansainvälisen rikollisuuden 
ehkäisemisessä, paljastamisessa, 
tutkimisessa ja syytteeseenpanossa.

Or. en

Tarkistus 170
Alexander Alvaro
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Koska jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän direktiivin 
tavoitteita, vaan ne voidaan saavuttaa 
paremmin unionin tasolla, unioni voi 
toteuttaa toimenpiteitä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä 
sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 171
Manfred Weber

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Koska jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän direktiivin 
tavoitteita, vaan ne voidaan saavuttaa 
paremmin unionin tasolla, unioni voi 
toteuttaa toimenpiteitä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä 
sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 172
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustettuja 
periaatteita, erityisesti oikeutta 
henkilötietojen ja yksityisyyden suojaan ja 
syrjintäkiellon periaatetta, sellaisina kuin 
ne on vahvistettu perusoikeuskirjan 7, 8 ja 
21 artiklassa, ja se on pantava täytäntöön 
sen mukaisesti. Direktiivi on 
yhdenmukainen tietosuojaperiaatteiden 
kanssa, ja sen säännökset ovat 
puitepäätöksen 2008/977/YOS mukaiset. 
Lisäksi direktiivissä säädetään 
suhteellisuusperiaatteen noudattamiseksi, 
että tietyillä aloilla on sovellettava 
tiukempia tietosuojasääntöjä kuin ne, 
jotka vahvistetaan puitepäätöksellä 
2008/977/YOS.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 173
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustettuja 
periaatteita, erityisesti oikeutta 
henkilötietojen ja yksityisyyden suojaan ja 
syrjintäkiellon periaatetta, sellaisina kuin 
ne on vahvistettu perusoikeuskirjan 7, 8 ja 
21 artiklassa, ja se on pantava täytäntöön 
sen mukaisesti. Direktiivi on 

(31) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustettuja 
periaatteita, erityisesti oikeutta 
henkilötietojen ja yksityisyyden suojaan ja 
syrjintäkiellon periaatetta, sellaisina kuin 
ne on vahvistettu perusoikeuskirjan 7, 8 ja 
21 artiklassa, ja se on pantava täytäntöön 
sen mukaisesti. Direktiivi on 
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yhdenmukainen tietosuojaperiaatteiden 
kanssa, ja sen säännökset ovat 
puitepäätöksen 2008/977/YOS mukaiset. 
Lisäksi direktiivissä säädetään 
suhteellisuusperiaatteen noudattamiseksi, 
että tietyillä aloilla on sovellettava 
tiukempia tietosuojasääntöjä kuin ne, jotka 
vahvistetaan puitepäätöksellä 
2008/977/YOS.

yhdenmukainen tietosuojaperiaatteiden, 
erityisesti SEUT:n 16 artiklan kanssa, ja 
sen säännökset ovat puitepäätöksen 
2008/977/YOS mukaiset. Lisäksi 
direktiivissä säädetään 
suhteellisuusperiaatteen noudattamiseksi, 
että tietyillä aloilla on sovellettava 
tiukempia tietosuojasääntöjä kuin ne, jotka 
vahvistetaan puitepäätöksellä 
2008/977/YOS.

Or. en

Tarkistus 174
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustettuja 
periaatteita, erityisesti oikeutta 
henkilötietojen ja yksityisyyden suojaan ja 
syrjintäkiellon periaatetta, sellaisina kuin 
ne on vahvistettu perusoikeuskirjan 7, 8 ja 
21 artiklassa, ja se on pantava täytäntöön 
sen mukaisesti. Direktiivi on 
yhdenmukainen tietosuojaperiaatteiden 
kanssa, ja sen säännökset ovat
puitepäätöksen 2008/977/YOS mukaiset.
Lisäksi direktiivissä säädetään 
suhteellisuusperiaatteen noudattamiseksi, 
että tietyillä aloilla on sovellettava 
tiukempia tietosuojasääntöjä kuin ne, 
jotka vahvistetaan puitepäätöksellä 
2008/977/YOS.

(31) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustettuja 
periaatteita, erityisesti oikeutta 
henkilötietojen ja yksityisyyden suojaan ja 
syrjintäkiellon periaatetta, sellaisina kuin 
ne on vahvistettu perusoikeuskirjan 7, 8 ja 
21 artiklassa, yleissopimuksessa 108 
yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
automaattisessa tietojenkäsittelyssä sekä 
yleissopimuksessa ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi, ja se on 
pantava täytäntöön sen mukaisesti. 
Direktiivi on yhdenmukainen 
tietosuojaperiaatteiden kanssa, ja sen 
säännökset vastaavat [...] Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
yksilöiden suojelusta toimivaltaisten 
viranomaisten suorittamassa 
henkilötietojen käsittelyssä rikosten 
torjumista, tutkimista, selvittämistä ja 
syytteeseenpanoa tai rikosoikeudellisten 
seuraamusten täytäntöönpanoa varten 
sekä näiden tietojen vapaasta 
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liikkuvuudesta.

Or. en

Tarkistus 175
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Erityisesti direktiivin soveltamisalaa 
on rajoitettu mahdollisimman pitkälle 
niin, että PNR-tietoja voidaan säilyttää 
enintään 5 vuotta, minkä jälkeen tiedot on 
poistettava, ja tiedot on anonymisoitava 
hyvin lyhyen ajan jälkeen, ja 
arkaluonteisten tietojen kerääminen ja 
käyttö on kielletty. Jotta voidaan 
varmistaa toiminnan tehokkuus ja 
tietosuojan korkea taso, jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että riippumaton 
kansallinen valvontaviranomainen on 
vastuussa PNR-tietojen käsittelyyn 
liittyvästä neuvonnasta ja valvonnasta. 
Kaikesta PNR-tietojen käsittelystä on 
laadittava loki tai muu dokumentaatio, 
jotta voidaan varmistaa tietojenkäsittelyn 
lainmukaisuus ja omavalvonta ja taata 
tietojen eheys ja tietojenkäsittelyn 
turvallisuus. Jäsenvaltioiden on myös 
varmistettava, että matkustajille 
ilmoitetaan selkeästi ja yksityiskohtaisesti 
PNR-tietojen keräämisestä ja heidän 
oikeuksistaan.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 176
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(32) Erityisesti direktiivin soveltamisalaa 
on rajoitettu mahdollisimman pitkälle niin, 
että PNR-tietoja voidaan säilyttää enintään 
5 vuotta, minkä jälkeen tiedot on 
poistettava, ja tiedot on anonymisoitava
hyvin lyhyen ajan jälkeen, ja 
arkaluonteisten tietojen kerääminen ja 
käyttö on kielletty. Jotta voidaan varmistaa 
toiminnan tehokkuus ja tietosuojan korkea 
taso, jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
riippumaton kansallinen 
valvontaviranomainen on vastuussa PNR-
tietojen käsittelyyn liittyvästä neuvonnasta 
ja valvonnasta. Kaikesta PNR-tietojen 
käsittelystä on laadittava loki tai muu 
dokumentaatio, jotta voidaan varmistaa 
tietojenkäsittelyn lainmukaisuus ja 
omavalvonta ja taata tietojen eheys ja 
tietojenkäsittelyn turvallisuus. 
Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että 
matkustajille ilmoitetaan selkeästi ja 
yksityiskohtaisesti PNR-tietojen 
keräämisestä ja heidän oikeuksistaan.

(32) Erityisesti direktiivin soveltamisalaa 
on rajoitettu mahdollisimman pitkälle niin, 
että PNR-tietoja voidaan säilyttää enintään 
kolme kuukautta, minkä jälkeen tiedot on 
poistettava pysyvästi, ja tiedoista on 
erotettava tunnistamisen mahdollistavat 
tiedot hyvin lyhyen ajan jälkeen, ja 
arkaluonteisten tietojen kerääminen ja 
käyttö on kielletty. Jotta voidaan varmistaa 
toiminnan tehokkuus ja tietosuojan korkea 
taso, jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
riippumaton kansallinen 
tietosuojaviranomainen on vastuussa 
PNR-tietojen käsittelyyn liittyvästä 
neuvonnasta ja valvonnasta. Kaikesta 
PNR-tietojen käsittelystä on laadittava loki 
tai muu dokumentaatio, jotta voidaan 
varmistaa tietojenkäsittelyn lainmukaisuus 
ja omavalvonta ja taata tietojen eheys ja 
tietojenkäsittelyn turvallisuus. 
Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että 
matkustajille ilmoitetaan selkeästi ja 
yksityiskohtaisesti PNR-tietojen 
keräämisestä ja heidän oikeuksistaan.

Or. en

Tarkistus 177
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Erityisesti direktiivin soveltamisalaa 
on rajoitettu mahdollisimman pitkälle niin, 
että PNR-tietoja voidaan säilyttää enintään 
5 vuotta, minkä jälkeen tiedot on 
poistettava, ja tiedot on anonymisoitava 
hyvin lyhyen ajan jälkeen, ja 
arkaluonteisten tietojen kerääminen ja 
käyttö on kielletty. Jotta voidaan varmistaa 

(32) Erityisesti direktiivin soveltamisalaa 
on rajoitettu mahdollisimman pitkälle niin, 
että PNR-tietoja voidaan säilyttää enintään 
kolme vuotta, minkä jälkeen tiedot on 
poistettava, ja tiedot on anonymisoitava 
hyvin lyhyen ajan jälkeen, ja 
arkaluonteisten tietojen kerääminen ja 
käyttö on kielletty. Jotta voidaan varmistaa 
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toiminnan tehokkuus ja tietosuojan korkea 
taso, jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
riippumaton kansallinen 
valvontaviranomainen on vastuussa PNR-
tietojen käsittelyyn liittyvästä neuvonnasta 
ja valvonnasta. Kaikesta PNR-tietojen 
käsittelystä on laadittava loki tai muu 
dokumentaatio, jotta voidaan varmistaa 
tietojenkäsittelyn lainmukaisuus ja 
omavalvonta ja taata tietojen eheys ja 
tietojenkäsittelyn turvallisuus. 
Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että 
matkustajille ilmoitetaan selkeästi ja 
yksityiskohtaisesti PNR-tietojen 
keräämisestä ja heidän oikeuksistaan.

toiminnan tehokkuus ja tietosuojan korkea 
taso, jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
riippumaton kansallinen 
valvontaviranomainen on vastuussa PNR-
tietojen käsittelyyn liittyvästä neuvonnasta 
ja valvonnasta. Kaikesta PNR-tietojen 
käsittelystä on laadittava loki tai muu 
dokumentaatio, jotta voidaan varmistaa 
tietojenkäsittelyn lainmukaisuus ja 
omavalvonta ja taata tietojen eheys ja 
tietojenkäsittelyn turvallisuus. 
Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että 
matkustajille ilmoitetaan selkeästi ja 
yksityiskohtaisesti PNR-tietojen 
keräämisestä ja heidän oikeuksistaan.

Or. en

Tarkistus 178
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Erityisesti direktiivin soveltamisalaa 
on rajoitettu mahdollisimman pitkälle niin, 
että PNR-tietoja voidaan säilyttää enintään 
5 vuotta, minkä jälkeen tiedot on 
poistettava, ja tiedot on anonymisoitava 
hyvin lyhyen ajan jälkeen, ja 
arkaluonteisten tietojen kerääminen ja 
käyttö on kielletty. Jotta voidaan varmistaa 
toiminnan tehokkuus ja tietosuojan korkea 
taso, jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
riippumaton kansallinen 
valvontaviranomainen on vastuussa PNR-
tietojen käsittelyyn liittyvästä neuvonnasta 
ja valvonnasta. Kaikesta PNR-tietojen 
käsittelystä on laadittava loki tai muu 
dokumentaatio, jotta voidaan varmistaa 
tietojenkäsittelyn lainmukaisuus ja 
omavalvonta ja taata tietojen eheys ja 
tietojenkäsittelyn turvallisuus. 
Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että 

(32) Erityisesti direktiivin soveltamisalaa 
on rajoitettu mahdollisimman pitkälle niin, 
että PNR-tietoja voidaan säilyttää enintään 
30 päivää, minkä jälkeen tiedot on 
poistettava, ja arkaluonteisten tietojen 
kerääminen ja käyttö on kielletty. Jotta 
voidaan varmistaa toiminnan tehokkuus ja 
tietosuojan korkea taso, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että riippumaton kansallinen 
valvontaviranomainen on vastuussa PNR-
tietojen käsittelyyn liittyvästä neuvonnasta 
ja valvonnasta. Kaikesta PNR-tietojen 
käsittelystä on laadittava loki tai muu 
dokumentaatio, jotta voidaan varmistaa 
tietojenkäsittelyn lainmukaisuus ja 
omavalvonta ja taata tietojen eheys ja 
tietojenkäsittelyn turvallisuus. 
Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että 
matkustajille ilmoitetaan selkeästi ja 
yksityiskohtaisesti PNR-tietojen 
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matkustajille ilmoitetaan selkeästi ja 
yksityiskohtaisesti PNR-tietojen 
keräämisestä ja heidän oikeuksistaan.

keräämisestä ja heidän oikeuksistaan.

Or. en

Tarkistus 179
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Erityisesti direktiivin soveltamisalaa 
on rajoitettu mahdollisimman pitkälle niin, 
että PNR-tietoja voidaan säilyttää enintään 
5 vuotta, minkä jälkeen tiedot on 
poistettava, ja tiedot on anonymisoitava 
hyvin lyhyen ajan jälkeen, ja 
arkaluonteisten tietojen kerääminen ja 
käyttö on kielletty. Jotta voidaan varmistaa 
toiminnan tehokkuus ja tietosuojan korkea 
taso, jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
riippumaton kansallinen
valvontaviranomainen on vastuussa PNR-
tietojen käsittelyyn liittyvästä neuvonnasta 
ja valvonnasta. Kaikesta PNR-tietojen 
käsittelystä on laadittava loki tai muu 
dokumentaatio, jotta voidaan varmistaa 
tietojenkäsittelyn lainmukaisuus ja 
omavalvonta ja taata tietojen eheys ja 
tietojenkäsittelyn turvallisuus. 
Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että 
matkustajille ilmoitetaan selkeästi ja 
yksityiskohtaisesti PNR-tietojen 
keräämisestä ja heidän oikeuksistaan.

(32) Erityisesti direktiivin soveltamisalaa 
on rajoitettu mahdollisimman pitkälle niin, 
että PNR-tietoja voidaan säilyttää enintään 
5 vuotta, minkä jälkeen tiedot on 
poistettava, ja tiedot on anonymisoitava 
hyvin lyhyen ajan jälkeen, ja 
arkaluonteisten tietojen kerääminen ja 
käyttö on kielletty. Jotta voidaan varmistaa 
toiminnan tehokkuus ja tietosuojan korkea 
taso, on varmistettava, että riippumaton 
valvontaviranomainen on vastuussa PNR-
tietojen käsittelyyn liittyvästä neuvonnasta 
ja valvonnasta. Kaikesta PNR-tietojen 
käsittelystä on laadittava loki tai muu 
dokumentaatio, jotta voidaan varmistaa 
tietojenkäsittelyn lainmukaisuus ja 
omavalvonta ja taata tietojen eheys ja 
tietojenkäsittelyn turvallisuus. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkustajille ilmoitetaan selkeästi ja 
yksityiskohtaisesti PNR-tietojen 
keräämisestä ja heidän oikeuksistaan.

Or. de

Tarkistus 180
Martin Ehrenhauser
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Erityisesti direktiivin soveltamisalaa 
on rajoitettu mahdollisimman pitkälle niin, 
että PNR-tietoja voidaan säilyttää enintään 
5 vuotta, minkä jälkeen tiedot on 
poistettava, ja tiedot on anonymisoitava 
hyvin lyhyen ajan jälkeen, ja 
arkaluonteisten tietojen kerääminen ja 
käyttö on kielletty. Jotta voidaan varmistaa 
toiminnan tehokkuus ja tietosuojan korkea 
taso, jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
riippumaton kansallinen 
valvontaviranomainen on vastuussa PNR-
tietojen käsittelyyn liittyvästä neuvonnasta 
ja valvonnasta. Kaikesta PNR-tietojen 
käsittelystä on laadittava loki tai muu 
dokumentaatio, jotta voidaan varmistaa 
tietojenkäsittelyn lainmukaisuus ja 
omavalvonta ja taata tietojen eheys ja 
tietojenkäsittelyn turvallisuus. 
Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että 
matkustajille ilmoitetaan selkeästi ja 
yksityiskohtaisesti PNR-tietojen 
keräämisestä ja heidän oikeuksistaan.

(32) Erityisesti direktiivin soveltamisalaa 
on rajoitettu mahdollisimman pitkälle niin, 
että PNR-tietoja voidaan säilyttää enintään 
30 päivää, minkä jälkeen tiedot on 
poistettava, ja tiedot on anonymisoitava 
seitsemän päivän jälkeen, ja 
arkaluonteisten tietojen kerääminen ja 
käyttö on kielletty. Jotta voidaan varmistaa 
toiminnan tehokkuus ja tietosuojan korkea 
taso, jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
riippumaton kansallinen 
valvontaviranomainen on vastuussa PNR-
tietojen käsittelyyn liittyvästä neuvonnasta 
ja valvonnasta. Kaikesta PNR-tietojen 
käsittelystä on laadittava loki tai muu 
dokumentaatio, jotta voidaan varmistaa 
tietojenkäsittelyn lainmukaisuus ja 
omavalvonta ja taata tietojen eheys ja 
tietojenkäsittelyn turvallisuus. 
Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että 
matkustajille ilmoitetaan selkeästi ja 
yksityiskohtaisesti PNR-tietojen 
keräämisestä ja heidän oikeuksistaan.

Or. en

Tarkistus 181
Véronique Mathieu

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Erityisesti direktiivin soveltamisalaa 
on rajoitettu mahdollisimman pitkälle niin, 
että PNR-tietoja voidaan säilyttää enintään 
5 vuotta, minkä jälkeen tiedot on 
poistettava, ja tiedot on anonymisoitava 
hyvin lyhyen ajan jälkeen, ja 
arkaluonteisten tietojen kerääminen ja 

(33) Erityisesti direktiivin soveltamisalaa 
on rajoitettu mahdollisimman pitkälle niin, 
että PNR-tietoja voidaan säilyttää enintään 
5 vuotta, minkä jälkeen tiedot on 
poistettava, ja tiedot on anonymisoitava 
hyvin lyhyen ajan jälkeen, jotta niistä ei 
enää ilmene tunnistamisen mahdollistavia 
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käyttö on kielletty. Jotta voidaan varmistaa 
toiminnan tehokkuus ja tietosuojan korkea 
taso, jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
riippumaton kansallinen 
valvontaviranomainen on vastuussa PNR-
tietojen käsittelyyn liittyvästä neuvonnasta 
ja valvonnasta. Kaikesta PNR-tietojen 
käsittelystä on laadittava loki tai muu 
dokumentaatio, jotta voidaan varmistaa 
tietojenkäsittelyn lainmukaisuus ja 
omavalvonta ja taata tietojen eheys ja 
tietojenkäsittelyn turvallisuus. 
Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että 
matkustajille ilmoitetaan selkeästi ja 
yksityiskohtaisesti PNR-tietojen 
keräämisestä ja heidän oikeuksistaan.

tietoja, ja arkaluonteisten tietojen 
kerääminen ja käyttö on kielletty. Jotta 
voidaan varmistaa toiminnan tehokkuus ja 
tietosuojan korkea taso, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että riippumaton kansallinen 
valvontaviranomainen on vastuussa PNR-
tietojen käsittelyyn liittyvästä neuvonnasta 
ja valvonnasta. Kaikesta PNR-tietojen 
käsittelystä on laadittava loki tai muu 
dokumentaatio, jotta voidaan varmistaa 
tietojenkäsittelyn lainmukaisuus ja 
omavalvonta ja taata tietojen eheys ja 
tietojenkäsittelyn turvallisuus. 
Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että 
matkustajille ilmoitetaan selkeästi ja 
yksityiskohtaisesti PNR-tietojen 
keräämisestä ja heidän oikeuksistaan.

Or. fr

Perustelu

On tärkeää tarkentaa, mihin tietojen salaamisella tähdätään – eli että matkustajien 
henkilöllisyys ei saa olla selvitettävissä.

Tarkistus 182
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) [Euroopan unionista tehtyyn 
sopimukseen ja Euroopan unionin 
toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn, 
Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin 
asemasta vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueen osalta tehdyn 
pöytäkirjan (N:o 21) 3 artiklan mukaisesti 
nämä jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet 
haluavansa osallistua tämän direktiivin 
hyväksymiseen ja soveltamiseen.] TAI 
[Vaikuttamatta Euroopan unionista 
tehtyyn sopimukseen ja Euroopan 
unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen 

Poistetaan.



PE486.017v02-00 90/100 AM\898279FI.doc

FI

liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja 
Irlannin asemasta vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta 
tehdyn pöytäkirjan (N:o 21) 4 artiklan 
soveltamiseen, nämä jäsenvaltiot eivät 
osallistu tämän direktiivin hyväksymiseen, 
se ei sido niitä eikä sitä sovelleta niihin.]

Or. en

Tarkistus 183
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Euroopan unionista tehtyyn 
sopimukseen ja Euroopan unionin 
toiminnasta tehtyyn sopimukseen 
liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä 
pöytäkirjassa N:o 22 olevan 1 ja 2 
artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu 
tämän direktiivin hyväksymiseen, 
direktiivi ei sido Tanskaa eikä sitä 
sovelleta Tanskaan,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 184
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

1 artikla Poistetaan.
Kohde ja soveltamisala
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1. Tässä direktiivissä säädetään 
lentoliikenteen harjoittajien 
velvollisuudesta toimittaa jäsenvaltioihin 
saapuvien ja sieltä lähtevien 
kansainvälisten lentojen matkustajien 
PNR-tiedot sekä näiden tietojen 
käsittelystä, muun muassa niiden 
keräämisestä, käytöstä ja säilyttämisestä 
jäsenvaltioissa, sekä niiden vaihtamisesta 
jäsenvaltioiden kesken.
2. Tämän direktiivin mukaisesti kerättyjä 
PNR-tietoja saa käsitellä vain seuraavia 
tarkoituksia varten:

(a) terrorismirikosten ja vakavan 
rikollisuuden ehkäiseminen, 
paljastaminen, tutkiminen ja 
syytteeseenpano 4 artiklan 2 kohdan b ja c 
alakohdan mukaisesti; ja
(b) terrorismirikosten ja vakavan 
kansainvälisen rikollisuuden 
ehkäiseminen, paljastaminen, tutkiminen 
ja syytteeseenpano 4 artiklan 2 kohdan a 
ja d alakohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 185
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. 1. Tässä direktiivissä säädetään 
lentoliikenteen harjoittajien 
velvollisuudesta toimittaa jäsenvaltioihin 
saapuvien ja sieltä lähtevien 
kansainvälisten lentojen matkustajien 
PNR-tiedot sekä näiden tietojen 
käsittelystä, muun muassa niiden 
keräämisestä, käytöstä ja säilyttämisestä 
jäsenvaltioissa, sekä niiden vaihtamisesta 
jäsenvaltioiden kesken.

1. Tässä direktiivissä säädetään 
lentoliikenteen harjoittajien 
velvollisuudesta toimittaa jäsenvaltioihin 
saapuvien ja sieltä lähtevien kohteeksi 
valittujen kansainvälisten lentojen 
matkustajien PNR-tiedot sekä näiden 
tietojen käsittelystä, muun muassa niiden 
keräämisestä, käytöstä ja säilyttämisestä 
jäsenvaltioissa, sekä niiden vaihtamisesta 
jäsenvaltioiden kesken. Direktiiviä ei 
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sovelleta Euroopan unionin sisäisiin 
lentoihin eikä kauttalentoihin.

Or. en

Perustelu

Direktiivin soveltamisala pitäisi rajata vain kohteeksi valittuihin kansainvälisiin lentoihin.

Tarkistus 186
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä direktiivissä säädetään 
lentoliikenteen harjoittajien 
velvollisuudesta toimittaa jäsenvaltioihin
saapuvien ja sieltä lähtevien 
kansainvälisten lentojen matkustajien
PNR-tiedot sekä näiden tietojen 
käsittelystä, muun muassa niiden 
keräämisestä, käytöstä ja säilyttämisestä 
jäsenvaltioissa, sekä niiden vaihtamisesta 
jäsenvaltioiden kesken.

1. Tässä direktiivissä säädetään 
lentoliikenteen harjoittajien 
velvollisuudesta toimittaa Euroopan 
unionin jäsenvaltioiden ja kolmansien 
maiden välisten, Euroopan unioniin
saapuvien ja sieltä lähtevien 
matkustajalentojen PNR-tiedot sekä 
näiden tietojen käsittelystä, muun muassa 
niiden keräämisestä, käytöstä ja 
säilyttämisestä matkustajatietoyksikössä, 
sekä niiden vaihtamisesta kolmansien 
maiden kanssa.

Or. de

Tarkistus 187
Manfred Weber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä direktiivissä säädetään 
lentoliikenteen harjoittajien 
velvollisuudesta toimittaa jäsenvaltioihin 
saapuvien ja sieltä lähtevien 

1. Tässä direktiivissä säädetään niistä 
periaatteista, joiden mukaan 
lentoliikenteen harjoittajat ovat 
mahdollisesti velvollisia toimittamaan
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kansainvälisten lentojen matkustajien 
PNR-tiedot sekä näiden tietojen 
käsittelystä, muun muassa niiden 
keräämisestä, käytöstä ja säilyttämisestä 
jäsenvaltioissa, sekä niiden vaihtamisesta 
jäsenvaltioiden kesken.

jäsenvaltioihin saapuvien ja sieltä lähtevien
kansainvälisten lentojen matkustajien 
PNR-tiedot sekä näiden tietojen 
käsittelystä, muun muassa niiden 
keräämisestä, käytöstä ja säilyttämisestä 
jäsenvaltioissa, sekä niiden vaihtamisesta 
jäsenvaltioiden kesken. Tämän direktiivin 
säännöksiä sovelletaan niissä 
jäsenvaltioissa, jotka päättävät käyttää 
matkustajarekisteritietoja 1 artiklan 
2 kohdan a ja b alakohdassa 
määriteltyihin tarkoituksiin.

Or. de

Tarkistus 188
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä direktiivissä säädetään 
lentoliikenteen harjoittajien 
velvollisuudesta toimittaa jäsenvaltioihin 
saapuvien ja sieltä lähtevien 
kansainvälisten lentojen matkustajien 
PNR-tiedot sekä näiden tietojen 
käsittelystä, muun muassa niiden 
keräämisestä, käytöstä ja säilyttämisestä 
jäsenvaltioissa, sekä niiden vaihtamisesta 
jäsenvaltioiden kesken.

1. Tässä direktiivissä säädetään 
lentoliikenteen harjoittajien 
velvollisuudesta toimittaa jäsenvaltioihin 
saapuvien ja sieltä lähtevien kohteeksi 
valittujen kansainvälisten lentojen 
matkustajien PNR-tiedot sekä näiden 
tietojen käsittelystä, muun muassa niiden 
keräämisestä, käytöstä ja säilyttämisestä 
jäsenvaltioissa, sekä niiden vaihtamisesta 
jäsenvaltioiden kesken.

Or. en

Tarkistus 189
Véronique Mathieu

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Tässä direktiivissä säädetään 
lentoliikenteen harjoittajien 
velvollisuudesta toimittaa jäsenvaltioihin 
saapuvien ja sieltä lähtevien 
kansainvälisten lentojen matkustajien 
PNR-tiedot sekä näiden tietojen 
käsittelystä, muun muassa niiden 
keräämisestä, käytöstä ja säilyttämisestä 
jäsenvaltioissa, sekä niiden vaihtamisesta 
jäsenvaltioiden kesken.

1. Tässä direktiivissä säädetään 
lentoliikenteen harjoittajien 
velvollisuudesta toimittaa jäsenvaltioihin 
saapuvien ja sieltä lähtevien, unionin sisä-
ja ulkopuolelle lennettävien lentojen 
matkustajien PNR-tiedot sekä näiden 
tietojen käsittelystä, muun muassa niiden 
keräämisestä, käytöstä ja säilyttämisestä 
jäsenvaltioissa, sekä niiden vaihtamisesta 
jäsenvaltioiden kesken.

Or. fr

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on saada sisällytettyä kaikki Euroopan unioniin lennettävät 
lennot direktiivin soveltamisalaan. Viittaus Euroopan unionin sisä- ja ulkopuolelle 
lennettäviin lentoihin on parempi kuin viittaus kansainvälisiin tai kotimaan lentoihin, sillä 
jälkimmäinen on peräisin Schengenin rajasäännöstöstä, jota ei ole mukautettu koko 
Euroopan unionin alueella sovellettavaan direktiiviin.

Tarkistus 190
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tämän direktiivin nojalla 
lentoliikenteen harjoittajien on kiellettyä 
siirtää jäsenvaltioihin saapuvien ja sieltä 
lähtevien kotimaanlentojen matkustajien 
PNR-tietoja sekä käsitellä näitä tietoja, 
tietojen kerääminen, käyttäminen ja 
säilyttäminen jäsenvaltioissa sekä tietojen 
vaihtaminen jäsenvaltioiden kesken 
mukaan luettuina.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on selventää, että vain kansainvälisistä lennoista saatuja tietoja 
saa siirtää ja käsitellä.

Tarkistus 191
Sophia in 't Veld

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän direktiivin mukaisesti kerättyjä 
PNR-tietoja saa käsitellä vain seuraavia 
tarkoituksia varten:

2. Tämän direktiivin mukaisesti kohteeksi 
valituista kansainvälisistä lennoista 
kerättyjä PNR-tietoja saa käsitellä vain 
terrorismirikosten ja vakavien 
kansainvälisten rikosten ehkäisemistä, 
paljastamista ja tutkimista sekä niihin 
liittyvää syytteeseenpanoa varten
4 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 
Matkustajarekisteritietoja ei saa käyttää 
muihin tarkoituksiin.

(a) terrorismirikosten ja vakavan 
rikollisuuden ehkäiseminen, 
paljastaminen, tutkiminen ja 
syytteeseenpano 4 artiklan 2 kohdan b ja c 
alakohdan mukaisesti; ja
(b) terrorismirikosten ja vakavan 
kansainvälisen rikollisuuden 
ehkäiseminen, paljastaminen, tutkiminen 
ja syytteeseenpano 4 artiklan 2 kohdan a 
ja d alakohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 192
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) terrorismirikosten ja vakavan 
rikollisuuden ehkäiseminen, 
paljastaminen, tutkiminen ja 
syytteeseenpano 4 artiklan 2 kohdan b ja c 
alakohdan mukaisesti; ja

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 193
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) terrorismirikosten ja vakavan 
rikollisuuden ehkäiseminen, 
paljastaminen, tutkiminen ja 
syytteeseenpano 4 artiklan 2 kohdan b ja c 
alakohdan mukaisesti; ja

(a) terrorismirikosten ehkäiseminen, 
paljastaminen, tutkiminen ja 
syytteeseenpano.

Or. en

Tarkistus 194
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) terrorismirikosten ja vakavan 
rikollisuuden ehkäiseminen, 
paljastaminen, tutkiminen ja 
syytteeseenpano 4 artiklan 2 kohdan b ja c 
alakohdan mukaisesti; ja

(a) terrorismirikosten ja tietynlaisten 
2 artiklan i kohdassa määriteltyjen 
vakavien kansainvälisten rikosten 
ehkäiseminen, paljastaminen, tutkiminen ja 
syytteeseenpano 4 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti;

Or. en
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Tarkistus 195
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) terrorismirikosten ja vakavan 
rikollisuuden ehkäiseminen, 
paljastaminen, tutkiminen ja 
syytteeseenpano 4 artiklan 2 kohdan b ja c 
alakohdan mukaisesti; ja

(a) terrorismirikosten ja tietynlaisten 
2 artiklan i kohdassa määriteltyjen 
vakavien kansainvälisten rikosten 
ehkäiseminen, paljastaminen, tutkiminen ja 
syytteeseenpano 4 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 196
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) terrorismirikosten ja vakavan 
kansainvälisen rikollisuuden 
ehkäiseminen, paljastaminen, tutkiminen 
ja syytteeseenpano 4 artiklan 2 kohdan a 
ja d alakohdan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 197
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) terrorismirikosten ja vakavan Poistetaan.
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kansainvälisen rikollisuuden 
ehkäiseminen, paljastaminen, tutkiminen 
ja syytteeseenpano 4 artiklan 2 kohdan a 
ja d alakohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

1 artiklan 2 kohdan a alakohdan tarkistus kattaa tämän kohdan.

Tarkistus 198
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) terrorismirikosten ja vakavan 
kansainvälisen rikollisuuden 
ehkäiseminen, paljastaminen, tutkiminen 
ja syytteeseenpano 4 artiklan 2 kohdan a 
ja d alakohdan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 199
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) terrorismirikosten ja vakavan 
kansainvälisen rikollisuuden ehkäiseminen, 
paljastaminen, tutkiminen ja 
syytteeseenpano 4 artiklan 2 kohdan a ja d
alakohdan mukaisesti.

(b) terrorismirikosten ja vakavan 
kansainvälisen rikollisuuden ehkäiseminen, 
paljastaminen, tutkiminen ja 
syytteeseenpano 4 artiklan 2 kohdan 
a alakohdan mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 200
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämän direktiivin mukaisesti 
kerättyjä PNR-tietoja ei saa käsitellä 
sellaisten rikosten kohdalla, joista 
voidaan määrätä vapaudenmenetyksen 
käsittävä rangaistus tai 
turvaamistoimenpide, jonka 
enimmäiskesto on jäsenvaltion 
kansallisen lainsäädännön mukaan alle 
kolme vuotta.

Or. en

Tarkistus 201
Martin Ehrenhauser

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Tätä direktiiviä ei sovelleta Euroopan 
sisäisiin lentoihin eikä muihin 
kulkuneuvoihin kuin lentokoneisiin.

Or. en

Tarkistus 202
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
lentoliikenteen harjoittajiin, jotka 
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harjoittavat matkustajalentoliikennettä 
unionin alueen sisällä.

Or. en

Tarkistus 203
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tätä direktiiviä ei sovelleta unionin 
sisäisiin lentoihin eikä muihin 
kulkuneuvoihin kuin lentokoneisiin.

Or. en

Tarkistus 204
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Tämän direktiivin mukaisesti 
kerättyjä PNR-tietoja ei saa käsitellä 
sellaisten vähäisten rikosten kohdalla, 
joista voidaan määrätä 
vapaudenmenetyksen käsittävä rangaistus 
tai turvaamistoimenpide, jonka 
enimmäiskesto on jäsenvaltion 
kansallisen lainsäädännön mukaan alle 
kolme vuotta.

Or. en


