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Módosítás 36
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
–

Elutasításra irányuló javaslat

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. en

Módosítás 37
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat
–

Elutasításra irányuló javaslat

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát;

Or. en

Módosítás 38
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
–

Elutasításra irányuló javaslat

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát;

Or. en
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Módosítás 39
Gianni Vattimo

Irányelvre irányuló javaslat
–

Elutasításra irányuló javaslat

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát;

Or. en

Módosítás 40
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
Cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács irányelve az utas-nyilvántartási 
adatállomány (PNR) felhasználásáról a 
terrorista bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása 
érdekében

Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács irányelve az utas-nyilvántartási 
adatállomány (PNR) felhasználásáról a 
terrorista bűncselekmények megelőzése, 
felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás 
alá vonása érdekében

Or. en

Módosítás 41
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
Cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács irányelve az utas-nyilvántartási 
adatállomány (PNR) felhasználásáról a 
terrorista bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása 
érdekében

Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács irányelve az utas-nyilvántartási 
adatállomány (PNR) felhasználásáról a 
terrorista bűncselekmények és súlyos 
nemzetközi bűncselekmények megelőzése, 
felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás 
alá vonása érdekében



AM\898279HU.doc 5/102 PE486.017v02-00

HU

Or. en

Indokolás

Az utas-nyilvántartási adatállományokat kizárólag a terrorista bűncselekmények és súlyos 
nemzetközi bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá 
vonása érdekében szabad feldolgozni. Az utas-nyilvántartási adatokat más célokra 
felhasználni nem szabad.

Módosítás 42
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Irányelvre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 82. 
cikke (1) bekezdésének d) pontjára, 
valamint 87. cikke (2) bekezdésének a) 
pontjára,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 16. 
cikkére, 82. cikke (1) bekezdésének d) 
pontjára, valamint 87. cikke (2) 
bekezdésének a) pontjára,

Or. en

Módosítás 43
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az európai adatvédelmi biztos 2011. 
március 25-i véleménye, és különösen 
annak 7–16. pontja, valamint 25., 55. és 
57. pontja annak a véleménynek ad 
hangot, hogy az irányelvre irányuló 
eredeti javaslat nem felel meg egy PNR-
rendszer kialakításához szükséges 
alapvető feltételeknek, azaz a 
szükségesség és arányosság elve 
betartásának, olyan mértékig, hogy az 
európai adatvédelmi biztos megkérdőjelezi 
a terrorizmussal kapcsolatban nem álló 
súlyos bűncselekményeknek a javaslatba 
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való beépítését.

Or. en

Módosítás 44
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A 29. cikk szerinti adatvédelmi 
munkacsoport 2011. április 5-én 
elfogadott 10/2011. sz. véleménye 
kimondja, hogy hiányosak az információk 
a terrorizmus és a szervezett bűnözés 
elleni küzdelmet szolgáló rendőrségi és 
igazságügyi együttműködés meglévő uniós 
rendszereinek és eszközeinek 
eredményességéről és megfelelőségéről, és 
megkérdőjelezi egy ilyen javaslat 
szükségességét, valamint súlyos 
kétségeinek ad hangot abban a 
tekintetben, hogy arányos-e az utasokról 
nagy mennyiségű személyes adat attól 
függetlenül való összegyűjtése, hogy 
gyanúsítottak-e vagy sem.

Or. en

Módosítás 45
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2007. november 6-án a Bizottság 
elfogadta az utas-nyilvántartási adatok 
(PNR) bűnüldözési célú felhasználásáról 
szóló tanácsi kerethatározatra vonatkozó 
javaslatot. A Lisszaboni Szerződés 2009. 

törölve
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december 1-jei hatályba lépésével 
azonban a Tanács által még el nem 
fogadott bizottsági javaslat elavulttá vált.

Or. en

Módosítás 46
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) „A stockholmi program – A 
polgárokat szolgáló és védő, nyitott és 
biztonságos Európa” című dokumentum 
felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő 
javaslatot a PNR-adatoknak a terrorista 
bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése,
kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása 
érdekében történő használatára.

törölve

Or. en

Módosítás 47
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság az utas-nyilvántartási 
adatállomány (PNR) adatainak harmadik 
országok részére történő továbbításával 
kapcsolatos általános megközelítésről 
szóló, 2010. szeptember 21-i 
közleményében vázolta az e területre 
vonatkozó uniós politika egyes 
alapelemeit.

törölve

Or. en
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Módosítás 48
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A fuvarozóknak az utasokkal 
kapcsolatos adatok közlésére vonatkozó 
kötelezettségéről szóló, 2004. április 29-i 
2004/82/EK tanácsi irányelv szabályozza 
az előzetes utasinformációk légi fuvarozók 
általi továbbítását az illetékes nemzeti 
hatóságok részére a határellenőrzés 
fejlesztése és az illegális bevándorlás 
elleni küzdelem érdekében.

törölve

Or. en

Módosítás 49
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A PNR-adatok a terrorista 
bűncselekmények és a súlyos 
bűncselekmények hatékony megelőzése, 
felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás 
alá vonása érdekében, és így a belső 
biztonság növelése érdekében 
szükségesek.

törölve

Or. en

Módosítás 50
Alexander Alvaro
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Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A PNR-adatok a terrorista 
bűncselekmények és a súlyos 
bűncselekmények hatékony megelőzése, 
felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás 
alá vonása érdekében, és így a belső 
biztonság növelése érdekében 
szükségesek.

törölve

Or. en

Módosítás 51
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A PNR-adatok a terrorista 
bűncselekmények és a súlyos 
bűncselekmények hatékony megelőzése, 
felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás 
alá vonása érdekében, és így a belső 
biztonság növelése érdekében 
szükségesek.

törölve

Or. en

Módosítás 52
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A PNR-adatok a terrorista 
bűncselekmények és a súlyos 
bűncselekmények hatékony megelőzése, 

(5) A PNR-adatok a terrorista 
bűncselekmények hatékony megelőzése, 
felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás 
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felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás 
alá vonása érdekében, és így a belső 
biztonság növelése érdekében szükségesek.

alá vonása érdekében, és így a belső 
biztonság növelése érdekében lehetnek 
szükségesek.

Or. en

Módosítás 53
Kinga Göncz

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A PNR-adatok a terrorista 
bűncselekmények és a súlyos 
bűncselekmények hatékony megelőzése, 
felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás 
alá vonása érdekében, és így a belső 
biztonság növelése érdekében
szükségesek.

(5) A PNR-adatok jelentősen 
hozzájárulhatnak a terrorista 
bűncselekmények és a súlyos 
bűncselekmények hatékony 
megelőzéséhez, felderítéséhez, 
kivizsgálásához és büntetőeljárás alá 
vonásához, és így a belső biztonságot 
növelik.

Or. en

Módosítás 54
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A PNR-adatok a terrorista 
bűncselekmények és a súlyos 
bűncselekmények hatékony megelőzése, 
felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás 
alá vonása érdekében, és így a belső 
biztonság növelése érdekében szükségesek.

(5) A PNR-adatok a terrorista 
bűncselekmények és a súlyos, nemzetközi 
jellegű bűncselekmények egyes típusainak 
hatékony megelőzése, felderítése, 
kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása 
érdekében, és így a belső biztonság 
növelése érdekében hasznos eszközök 
lehetnek.

Or. en
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Módosítás 55
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A PNR-adatok a terrorista 
bűncselekmények és a súlyos 
bűncselekmények hatékony megelőzése, 
felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás 
alá vonása érdekében, és így a belső 
biztonság növelése érdekében szükségesek.

(5) A PNR-adatok a terrorista 
bűncselekmények és a súlyos 
bűncselekmények hatékony megelőzése, 
felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás 
alá vonása érdekében, és így a belső 
biztonság növelése érdekében hasznosak 
lehetnek.

Or. en

Módosítás 56
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A PNR-adatok a terrorista 
bűncselekmények és a súlyos 
bűncselekmények hatékony megelőzése, 
felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás 
alá vonása érdekében, és így a belső 
biztonság növelése érdekében
szükségesek.

(5) A PNR-adatok a terrorista 
bűncselekmények és a súlyos nemzetközi 
bűncselekmények egyes típusainak 
hatékony megelőzése, felderítése, 
kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása 
érdekében hasznos eszközök lehetnek.

Or. en

Módosítás 57
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A PNR-adatok elősegítik azt, hogy a 
bűnüldöző hatóságok megelőzzék, 
felderítsék, nyomozzák és üldözzék a 
súlyos bűncselekményeket, ide értve a 
terrorista bűncselekményeket is, a 
körözött személyeket és tárgyakat 
tartalmazó különböző adatbázisok 
ellenőrzésével, bizonyítékok összegyűjtése 
és adott esetben a bűntársak leleplezése és 
a bűnözői hálózatok felgöngyölítése 
érdekében.

törölve

Or. en

Módosítás 58
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A PNR-adatok elősegítik azt, hogy a 
bűnüldöző hatóságok megelőzzék, 
felderítsék, nyomozzák és üldözzék a 
súlyos bűncselekményeket, ide értve a 
terrorista bűncselekményeket is, a körözött 
személyeket és tárgyakat tartalmazó 
különböző adatbázisok ellenőrzésével, 
bizonyítékok összegyűjtése és adott 
esetben a bűntársak leleplezése és a 
bűnözői hálózatok felgöngyölítése 
érdekében.

(6) A PNR-adatok elősegíthetik azt, hogy a 
bűnüldöző hatóságok megelőzzék, 
felderítsék, nyomozzák és üldözzék a 
súlyos nemzetközi bűncselekményeket, 
ideértve a terrorista bűncselekményeket is.

Or. en

Módosítás 59
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A PNR-adatok elősegítik azt, hogy a 
bűnüldöző hatóságok megelőzzék, 
felderítsék, nyomozzák és üldözzék a 
súlyos bűncselekményeket, ide értve a 
terrorista bűncselekményeket is, a körözött 
személyeket és tárgyakat tartalmazó 
különböző adatbázisok ellenőrzésével, 
bizonyítékok összegyűjtése és adott 
esetben a bűntársak leleplezése és a 
bűnözői hálózatok felgöngyölítése 
érdekében.

(6) A PNR-adatok elősegíthetik azt, hogy a 
bűnüldöző hatóságok megelőzzék, 
felderítsék, nyomozzák és üldözzék a 
súlyos nemzetközi bűncselekményeket, 
ideértve a terrorista bűncselekményeket is, 
a körözött személyeket és tárgyakat 
tartalmazó különböző adatbázisok 
ellenőrzésével, a szükséges bizonyítékok 
beszerzése és adott esetben a bűntársak 
leleplezése és a bűnözői hálózatok 
felgöngyölítése érdekében.

Or. en

Módosítás 60
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A PNR-adatok elősegítik azt, hogy a 
bűnüldöző hatóságok megelőzzék, 
felderítsék, nyomozzák és üldözzék a 
súlyos bűncselekményeket, ide értve a 
terrorista bűncselekményeket is, a körözött 
személyeket és tárgyakat tartalmazó 
különböző adatbázisok ellenőrzésével, 
bizonyítékok összegyűjtése és adott 
esetben a bűntársak leleplezése és a 
bűnözői hálózatok felgöngyölítése 
érdekében.

(6) A PNR-adatok rendkívüli körülmények 
között elősegíthetik azt, hogy a bűnüldöző 
hatóságok megelőzzék, felderítsék, 
nyomozzák és üldözzék a súlyos 
nemzetközi bűncselekményeket, ideértve a 
terrorista bűncselekményeket is, a körözött 
személyeket és tárgyakat tartalmazó 
különböző adatbázisok ellenőrzésével, 
bizonyítékok összegyűjtése és adott 
esetben a bűntársak leleplezése és a 
bűnözői hálózatok felgöngyölítése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 61
Carmen Romero López, Birgit Sippel
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Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A PNR-adatok elősegítik azt, hogy a 
bűnüldöző hatóságok megelőzzék, 
felderítsék, nyomozzák és üldözzék a 
súlyos bűncselekményeket, ide értve a
terrorista bűncselekményeket is, a körözött 
személyeket és tárgyakat tartalmazó 
különböző adatbázisok ellenőrzésével, 
bizonyítékok összegyűjtése és adott 
esetben a bűntársak leleplezése és a 
bűnözői hálózatok felgöngyölítése 
érdekében.

(6) A PNR-adatok elősegíthetik azt, hogy a 
bűnüldöző hatóságok megelőzzék, 
felderítsék, nyomozzák és üldözzék a 
terrorista bűncselekményeket.

Or. en

Módosítás 62
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A PNR-adatok elősegítik azt, hogy a 
bűnüldöző hatóságok megelőzzék, 
felderítsék, nyomozzák és üldözzék a 
súlyos bűncselekményeket, ide értve a 
terrorista bűncselekményeket is, a körözött 
személyeket és tárgyakat tartalmazó 
különböző adatbázisok ellenőrzésével, 
bizonyítékok összegyűjtése és adott 
esetben a bűntársak leleplezése és a 
bűnözői hálózatok felgöngyölítése 
érdekében.

(6) A PNR-adatok elősegíthetik azt, hogy a 
bűnüldöző hatóságok megelőzzék, 
felderítsék, nyomozzák és üldözzék a 
súlyos bűncselekményeket, ideértve a 
terrorista bűncselekményeket is, a körözött 
személyeket és tárgyakat tartalmazó 
különböző adatbázisok ellenőrzésével, 
bizonyítékok összegyűjtése és adott 
esetben a bűntársak leleplezése és a 
bűnözői hálózatok felgöngyölítése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 63
Jan Philipp Albrecht
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Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A PNR-adatok elősegítik azt, hogy a 
bűnüldöző hatóságok megelőzzék, 
felderítsék, nyomozzák és üldözzék a 
súlyos bűncselekményeket, ide értve a 
terrorista bűncselekményeket is, a körözött 
személyeket és tárgyakat tartalmazó 
különböző adatbázisok ellenőrzésével, 
bizonyítékok összegyűjtése és adott 
esetben a bűntársak leleplezése és a 
bűnözői hálózatok felgöngyölítése 
érdekében.

(6) A PNR-adatok elősegíthetik azt, hogy a 
bűnüldöző hatóságok megelőzzék, 
felderítsék, nyomozzák és üldözzék a 
súlyos nemzetközi bűncselekményeket, 
ideértve a terrorista bűncselekményeket is, 
a körözött személyeket és tárgyakat 
tartalmazó különböző adatbázisok 
ellenőrzésével, a szükséges bizonyítékok 
beszerzése és adott esetben a bűntársak 
leleplezése és a bűnözői hálózatok 
felgöngyölítése érdekében.

Or. en

Módosítás 64
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A PNR-adatok képessé teszik a 
bűnüldöző hatóságokat arra, hogy 
azonosítsák azokat a személyeket, akik 
korábban számukra „ismeretlenek” 
voltak, azaz olyan személyeket, akikről 
korábban nem gyanították, hogy súlyos 
bűncselekményben vagy terrorista 
bűncselekményben érintettek, de akik 
tekintetében az adatelemzés arra utal, 
hogy ilyen bűncselekményben érintettek 
lehetnek, és akiket ezért az illetékes 
hatóságok általi további vizsgálatnak kell 
alávetni. A PNR-adatok felhasználása 
lehetővé teszi a bűnüldöző hatóságok 
számára, hogy a súlyos bűncselekmények 
és a terrorizmus fenyegetését a személyes 
adatok más kategóriáinak feldolgozásától 
eltérő, más szempontból közelítsék meg. 
Azonban annak érdekében, hogy az 

törölve
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ártatlan és nem gyanúsított személyek 
adatainak feldolgozásával kapcsolatos 
aggodalmak a lehető legkisebb mértékben 
merüljenek fel, tovább kell szűkítetni a 
PNR-adatok felhasználásának az 
értékelési kritériumok létrehozását és 
alkalmazását érintő vonatkozásait. Erre 
csak olyan súlyos bűncselekmények 
esetében kerülhet sor, amelyek 
egyszersmind nemzetközi jellegűek is, 
vagyis szorosan kapcsolódnak az 
utazáshoz, és így az ilyen típusú adatok 
feldolgozásához.

Or. en

Módosítás 65
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A PNR-adatok képessé teszik a 
bűnüldöző hatóságokat arra, hogy 
azonosítsák azokat a személyeket, akik 
korábban számukra „ismeretlenek” 
voltak, azaz olyan személyeket, akikről 
korábban nem gyanították, hogy súlyos 
bűncselekményben vagy terrorista 
bűncselekményben érintettek, de akik 
tekintetében az adatelemzés arra utal, 
hogy ilyen bűncselekményben érintettek 
lehetnek, és akiket ezért az illetékes 
hatóságok általi további vizsgálatnak kell 
alávetni. A PNR-adatok felhasználása 
lehetővé teszi a bűnüldöző hatóságok 
számára, hogy a súlyos bűncselekmények 
és a terrorizmus fenyegetését a személyes 
adatok más kategóriáinak feldolgozásától 
eltérő, más szempontból közelítsék meg. 
Azonban annak érdekében, hogy az 
ártatlan és nem gyanúsított személyek 
adatainak feldolgozásával kapcsolatos 
aggodalmak a lehető legkisebb mértékben 

törölve
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merüljenek fel, tovább kell szűkítetni a 
PNR-adatok felhasználásának az 
értékelési kritériumok létrehozását és 
alkalmazását érintő vonatkozásait. Erre 
csak olyan súlyos bűncselekmények 
esetében kerülhet sor, amelyek 
egyszersmind nemzetközi jellegűek is,
vagyis szorosan kapcsolódnak az 
utazáshoz, és így az ilyen típusú adatok 
feldolgozásához.

Or. en

Módosítás 66
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A PNR-adatok képessé teszik a 
bűnüldöző hatóságokat arra, hogy 
azonosítsák azokat a személyeket, akik 
korábban számukra „ismeretlenek” 
voltak, azaz olyan személyeket, akikről 
korábban nem gyanították, hogy súlyos 
bűncselekményben vagy terrorista 
bűncselekményben érintettek, de akik 
tekintetében az adatelemzés arra utal, 
hogy ilyen bűncselekményben érintettek 
lehetnek, és akiket ezért az illetékes 
hatóságok általi további vizsgálatnak kell 
alávetni. A PNR-adatok felhasználása 
lehetővé teszi a bűnüldöző hatóságok 
számára, hogy a súlyos bűncselekmények 
és a terrorizmus fenyegetését a személyes 
adatok más kategóriáinak feldolgozásától 
eltérő, más szempontból közelítsék meg. 
Azonban annak érdekében, hogy az 
ártatlan és nem gyanúsított személyek 
adatainak feldolgozásával kapcsolatos 
aggodalmak a lehető legkisebb mértékben 
merüljenek fel, tovább kell szűkítetni a 
PNR-adatok felhasználásának az 
értékelési kritériumok létrehozását és 

törölve
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alkalmazását érintő vonatkozásait. Erre 
csak olyan súlyos bűncselekmények 
esetében kerülhet sor, amelyek 
egyszersmind nemzetközi jellegűek is, 
vagyis szorosan kapcsolódnak az 
utazáshoz, és így az ilyen típusú adatok 
feldolgozásához.

Or. en

Indokolás

A profilkészítés vagy az értékelési kritériumok létrehozása és alkalmazása nem lehet 
megengedhető a profilkészítés uniós szintű fogalommeghatározásának hiányában.

Módosítás 67
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A PNR-adatok képessé teszik a 
bűnüldöző hatóságokat arra, hogy 
azonosítsák azokat a személyeket, akik 
korábban számukra „ismeretlenek” 
voltak, azaz olyan személyeket, akikről 
korábban nem gyanították, hogy súlyos 
bűncselekményben vagy terrorista 
bűncselekményben érintettek, de akik 
tekintetében az adatelemzés arra utal, 
hogy ilyen bűncselekményben érintettek 
lehetnek, és akiket ezért az illetékes 
hatóságok általi további vizsgálatnak kell 
alávetni. A PNR-adatok felhasználása 
lehetővé teszi a bűnüldöző hatóságok 
számára, hogy a súlyos bűncselekmények 
és a terrorizmus fenyegetését a személyes 
adatok más kategóriáinak feldolgozásától 
eltérő, más szempontból közelítsék meg. 
Azonban annak érdekében, hogy az 
ártatlan és nem gyanúsított személyek 
adatainak feldolgozásával kapcsolatos 
aggodalmak a lehető legkisebb mértékben 
merüljenek fel, tovább kell szűkítetni a 

törölve
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PNR-adatok felhasználásának az 
értékelési kritériumok létrehozását és 
alkalmazását érintő vonatkozásait. Erre 
csak olyan súlyos bűncselekmények 
esetében kerülhet sor, amelyek 
egyszersmind nemzetközi jellegűek is, 
vagyis szorosan kapcsolódnak az 
utazáshoz, és így az ilyen típusú adatok 
feldolgozásához.

Or. en

Módosítás 68
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A PNR-adatok képessé teszik a 
bűnüldöző hatóságokat arra, hogy 
azonosítsák azokat a személyeket, akik 
korábban számukra „ismeretlenek” voltak, 
azaz olyan személyeket, akikről korábban 
nem gyanították, hogy súlyos 
bűncselekményben vagy terrorista 
bűncselekményben érintettek, de akik
tekintetében az adatelemzés arra utal, hogy 
ilyen bűncselekményben érintettek 
lehetnek, és akiket ezért az illetékes 
hatóságok általi további vizsgálatnak kell 
alávetni. A PNR-adatok felhasználása 
lehetővé teszi a bűnüldöző hatóságok 
számára, hogy a súlyos bűncselekmények 
és a terrorizmus fenyegetését a személyes 
adatok más kategóriáinak feldolgozásától 
eltérő, más szempontból közelítsék meg. 
Azonban annak érdekében, hogy az 
ártatlan és nem gyanúsított személyek 
adatainak feldolgozásával kapcsolatos 
aggodalmak a lehető legkisebb mértékben 
merüljenek fel, tovább kell szűkítetni a 
PNR-adatok felhasználásának az 
értékelési kritériumok létrehozását és 
alkalmazását érintő vonatkozásait. Erre 

(7) A PNR-adatok képessé tehetik a 
bűnüldöző hatóságokat arra, hogy 
azonosítsák azokat a személyeket, akik 
korábban számukra „ismeretlenek” voltak, 
azaz olyan személyeket, akikről korábban 
nem gyanították, hogy súlyos nemzetközi 
bűncselekményben vagy terrorista 
bűncselekményben érintettek, de akik 
tekintetében az adatelemzés arra utal, hogy 
ilyen bűncselekményben érintettek 
lehetnek. Mivel ez az utalás nem éri el a 
gyanú szintjét, ezért ezeket a személyeket
az illetékes hatóságok általi további 
vizsgálatnak csak konkrét súlyos 
bűncselekményekhez vagy terrorista 
cselekményekhez kapcsolódó esetekben 
kell alávetni. A PNR-adatok felhasználása 
lehetővé teszi a bűnüldöző hatóságok 
számára, hogy a súlyos nemzetközi 
bűncselekmények és a terrorizmus 
fenyegetését a személyes adatok más 
kategóriáinak feldolgozásától eltérő, más 
szempontból közelítsék meg. Azonban 
annak érdekében, hogy az ártatlan és nem 
gyanúsított személyek adatainak 
feldolgozásával kapcsolatos aggodalmak a 
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csak olyan súlyos bűncselekmények 
esetében kerülhet sor, amelyek 
egyszersmind nemzetközi jellegűek is, 
vagyis szorosan kapcsolódnak az 
utazáshoz, és így az ilyen típusú adatok 
feldolgozásához.

lehető legkisebb mértékben merüljenek fel, 
a PNR-adatok felhasználását tovább kell 
szűkítetni olyan súlyos 
bűncselekményekre, amelyek 
egyszersmind nemzetközi jellegűek is, 
vagyis szorosan kapcsolódnak az 
utazáshoz, és így az ilyen típusú adatok 
feldolgozásához.

Or. en

Módosítás 69
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A PNR-adatok képessé teszik a 
bűnüldöző hatóságokat arra, hogy 
azonosítsák azokat a személyeket, akik 
korábban számukra „ismeretlenek” voltak, 
azaz olyan személyeket, akikről korábban 
nem gyanították, hogy súlyos 
bűncselekményben vagy terrorista 
bűncselekményben érintettek, de akik 
tekintetében az adatelemzés arra utal, hogy 
ilyen bűncselekményben érintettek 
lehetnek, és akiket ezért az illetékes 
hatóságok általi további vizsgálatnak kell 
alávetni. A PNR-adatok felhasználása 
lehetővé teszi a bűnüldöző hatóságok 
számára, hogy a súlyos bűncselekmények 
és a terrorizmus fenyegetését a személyes 
adatok más kategóriáinak feldolgozásától 
eltérő, más szempontból közelítsék meg. 
Azonban annak érdekében, hogy az 
ártatlan és nem gyanúsított személyek 
adatainak feldolgozásával kapcsolatos 
aggodalmak a lehető legkisebb mértékben 
merüljenek fel, tovább kell szűkítetni a 
PNR-adatok felhasználásának az értékelési 
kritériumok létrehozását és alkalmazását 
érintő vonatkozásait. Erre csak olyan 
súlyos bűncselekmények esetében kerülhet 

(7) A PNR-adatok képessé teszik a 
bűnüldöző hatóságokat arra, hogy 
azonosítsák azokat a személyeket, akik 
korábban számukra „ismeretlenek” voltak, 
azaz olyan személyeket, akikről korábban 
nem gyanították, hogy terrorista 
bűncselekményben érintettek, de akik 
tekintetében az adatelemzés arra utal, hogy 
ilyen bűncselekményben érintettek 
lehetnek, és akiket ezért az illetékes 
hatóságok általi további vizsgálatnak kell 
alávetni. A PNR-adatok felhasználása 
lehetővé teszi a bűnüldöző hatóságok 
számára, hogy a terrorizmus fenyegetését a 
személyes adatok más kategóriáinak 
feldolgozásától eltérő, más szempontból 
közelítsék meg. Azonban annak érdekében, 
hogy az ártatlan és nem gyanúsított 
személyek adatainak feldolgozásával 
kapcsolatos aggodalmak a lehető legkisebb 
mértékben merüljenek fel, tovább kell 
szűkítetni a PNR-adatok felhasználását az 
értékelési kritériumok létrehozását és 
alkalmazását érintő vonatkozásait. Erre 
csak olyan súlyos bűncselekmények – mint 
például a terrorizmus – esetében kerülhet 
sor, amelyek egyszersmind nemzetközi 
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sor, amelyek egyszersmind nemzetközi 
jellegűek is, vagyis szorosan kapcsolódnak 
az utazáshoz, és így az ilyen típusú adatok 
feldolgozásához.

jellegűek is, vagyis szorosan kapcsolódnak 
az utazáshoz, és így az ilyen típusú adatok 
feldolgozásához.

Or. en

Módosítás 70
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A személyes adatok feldolgozásának 
arányosnak kell lennie az ezen irányelv 
által kitűzött egyedi biztonsági céllal.

törölve

Or. en

Módosítás 71
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A személyes adatok feldolgozásának 
arányosnak kell lennie az ezen irányelv 
által kitűzött egyedi biztonsági céllal.

(8) A személyes adatok feldolgozásának 
szükségesnek és arányosnak kell lennie az 
ezen irányelv által kitűzött egyedi céllal.

Or. en

Módosítás 72
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A PNR-adatoknak bizonyos esetekben 
az előzetes utasinformációkkal (API) 
együtt történő használata hozzáadott 
értékkel rendelkezik, támogatva a 
tagállamokat abban, hogy egy egyén 
személyazonosságát ellenőrizék és így 
megerősíti ezen adatok bűnüldözési 
értékét.

törölve

Or. en

Módosítás 73
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A PNR-adatoknak bizonyos esetekben 
az előzetes utasinformációkkal (API) 
együtt történő használata hozzáadott 
értékkel rendelkezik, támogatva a 
tagállamokat abban, hogy egy egyén 
személyazonosságát ellenőrizék és így 
megerősíti ezen adatok bűnüldözési 
értékét.

törölve

Or. en

Módosítás 74
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Ezért a terrorista bűncselekmények 
és súlyos bűncselekmények megelőzése, 
felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás 

törölve
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alá vonása érdekében elengedhetetlen, 
hogy a tagállamok meghatározzák az 
Európai Unió tagállamainak területére 
érkező vagy onnan induló nemzetközi légi 
járatokat üzemeltető légitársaságok 
kötelességeit.

Or. en

Módosítás 75
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Ezért a terrorista bűncselekmények 
és súlyos bűncselekmények megelőzése, 
felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás 
alá vonása érdekében elengedhetetlen, 
hogy a tagállamok meghatározzák az 
Európai Unió tagállamainak területére 
érkező vagy onnan induló nemzetközi légi 
járatokat üzemeltető légitársaságok 
kötelességeit.

törölve

Or. en

Módosítás 76
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Ezért a terrorista bűncselekmények és 
súlyos bűncselekmények megelőzése, 
felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás 
alá vonása érdekében elengedhetetlen,
hogy a tagállamok meghatározzák az 
Európai Unió tagállamainak területére 
érkező vagy onnan induló nemzetközi légi 

(10) A terrorista bűncselekmények és 
súlyos bűncselekmények megelőzése, 
felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás 
alá vonása érdekében a tagállamok 
meghatározhatják az Európai Unió 
tagállamainak területére érkező vagy onnan 
induló nemzetközi légi járatokat 
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járatokat üzemeltető légitársaságok 
kötelességeit.

üzemeltető légitársaságok kötelességeit.

Or. en

Módosítás 77
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Ezért a terrorista bűncselekmények és 
súlyos bűncselekmények megelőzése, 
felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás 
alá vonása érdekében elengedhetetlen, 
hogy a tagállamok meghatározzák az 
Európai Unió tagállamainak területére 
érkező vagy onnan induló nemzetközi légi 
járatokat üzemeltető légitársaságok 
kötelességeit.

(10) Ezért a terrorista bűncselekmények 
megelőzése, felderítése, kivizsgálása és 
büntetőeljárás alá vonása érdekében 
elengedhetetlen, hogy a tagállamok 
meghatározzák az Európai Unió 
tagállamainak területére érkező vagy onnan 
induló nemzetközi légi járatokat 
üzemeltető légitársaságok kötelességeit.

Or. en

Módosítás 78
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Ezért a terrorista bűncselekmények és 
súlyos bűncselekmények megelőzése, 
felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás 
alá vonása érdekében elengedhetetlen, 
hogy a tagállamok meghatározzák az 
Európai Unió tagállamainak területére 
érkező vagy onnan induló nemzetközi légi 
járatokat üzemeltető légitársaságok 
kötelességeit.

(10) Ezért a terrorista bűncselekmények és 
súlyos nemzetközi bűncselekmények 
megelőzése, felderítése, kivizsgálása és 
büntetőeljárás alá vonása érdekében 
elengedhetetlen, hogy a tagállamok 
meghatározzák az Európai Unió 
tagállamainak területére érkező vagy onnan 
induló nemzetközi légi járatokat 
üzemeltető légitársaságok kötelességeit.

Or. en
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Módosítás 79
Manfred Weber

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Ezért a terrorista bűncselekmények és 
súlyos bűncselekmények megelőzése, 
felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás 
alá vonása érdekében elengedhetetlen, 
hogy a tagállamok meghatározzák az 
Európai Unió tagállamainak területére 
érkező vagy onnan induló nemzetközi légi 
járatokat üzemeltető légitársaságok 
kötelességeit.

(10) Ezért a terrorista bűncselekmények és 
súlyos bűncselekmények megelőzése, 
felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás 
alá vonása érdekében hasznos lenne, hogy 
a tagállamok meghatározzák az Európai 
Unió tagállamainak területére érkező vagy 
onnan induló nemzetközi légi járatokat 
üzemeltető légitársaságok kötelességeit. A 
tagállamok ugyanakkor szabadon 
dönthetnek arról, hogy az utas-
nyilvántartási adatállományokat fel 
kívánják-e használni ezekre a célokra. 
Ennek az irányelvnek az előírásai csak 
azokra a tagállamokra alkalmazandók, 
amelyek felhasználják az utas-
nyilvántartási adatállományokat.

Or. de

Módosítás 80
Véronique Mathieu

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Ezért a terrorista bűncselekmények és 
súlyos bűncselekmények megelőzése, 
felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás 
alá vonása érdekében elengedhetetlen, 
hogy a tagállamok meghatározzák az 
Európai Unió tagállamainak területére 
érkező vagy onnan induló nemzetközi légi 
járatokat üzemeltető légitársaságok 
kötelességeit.

(10) Ezért a terrorista bűncselekmények és 
súlyos bűncselekmények megelőzése, 
felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás 
alá vonása érdekében elengedhetetlen, 
hogy a tagállamok meghatározzák az 
Európai Unió tagállamainak területére 
érkező vagy onnan induló, Unión belüli és 
kívüli légi járatokat üzemeltető 
légitársaságok kötelességeit.
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Or. fr

Indokolás

Ez a módosítás az irányelvnek az Unión belüli összes légi járatra való kiterjesztéséből kíván 
levonni a következtetéseket. Az „Unión belüli és kívüli légi járatok” megfogalmazás 
megfelelőbb, mint a Schengeni határ-ellenőrzési kódexből átvett „nemzetközi / belső légi 
járatok” kifejezés, amelyet nem igazítottak egy, az Európai Unió teljes területén 
alkalmazandó irányelvhez.

Módosítás 81
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Ezért a terrorista bűncselekmények és 
súlyos bűncselekmények megelőzése, 
felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás 
alá vonása érdekében elengedhetetlen, 
hogy a tagállamok meghatározzák az 
Európai Unió tagállamainak területére 
érkező vagy onnan induló nemzetközi légi 
járatokat üzemeltető légitársaságok 
kötelességeit.

(10) Ezért a terrorista bűncselekmények és 
súlyos nemzetközi bűncselekmények 
megelőzése, felderítése, kivizsgálása és 
büntetőeljárás alá vonása érdekében 
elengedhetetlen, hogy a tagállamok 
meghatározzák a célzottan az Európai 
Unió tagállamainak területére érkező vagy 
onnan induló nemzetközi légi járatokat 
üzemeltető légitársaságok kötelességeit.

Or. en

Módosítás 82
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A légitársaságok saját kereskedelmi 
céljaikra már ma is gyűjtenek és 
dolgoznak fel utasaiktól származó 
PNR-adatokat. Ez az irányelv nem írhat 
elő a légi fuvarozók számára semmiféle 
olyan kötelezettséget, amely az utasoktól 
további információk gyűjtésére illetve 

törölve
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azok visszatartására vonatkozik, és az 
utasokat sem kötelezheti a légitársaságok 
részére már szolgáltatott adatokon túl 
további adatok szolgáltatására.

Or. en

Módosítás 83
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A légitársaságok saját kereskedelmi 
céljaikra már ma is gyűjtenek és dolgoznak 
fel utasaiktól származó PNR-adatokat. Ez 
az irányelv nem írhat elő a légi fuvarozók 
számára semmiféle olyan kötelezettséget, 
amely az utasoktól további információk 
gyűjtésére illetve azok visszatartására 
vonatkozik, és az utasokat sem kötelezheti 
a légitársaságok részére már szolgáltatott 
adatokon túl további adatok 
szolgáltatására.

(11) A légitársaságok saját kereskedelmi 
céljaikra már ma is gyűjtenek és dolgoznak 
fel utasaiktól származó PNR-adatokat. Ez 
az irányelv nem írhat elő a légi fuvarozók 
számára semmiféle olyan kötelezettséget, 
amely az utasoktól további információk 
gyűjtésére illetve azok visszatartására 
vonatkozik, és az utasokat sem kötelezheti 
a légitársaságok részére már szolgáltatott 
adatokon túl további adatok 
szolgáltatására. Amennyiben a légi 
fuvarozók szokásos üzletvitelük során 
rutinszerűen nem gyűjtenek adatokat 
kereskedelmi célra, nem szabad számukra 
előírni az ilyen adatgyűjtést szolgáló 
eljárások kialakítását.

Or. en

Módosítás 84
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A PNR-adatok feldolgozásának és 
továbbításának költségeit a 
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tagállamoknak kell viselniük.

Or. en

Módosítás 85
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A terrorista bűncselekmények 
meghatározását a terrorizmus elleni 
küzdelemről szóló 2002/475/IB tanácsi 
kerethatározat 1–4. cikkéből kell átvenni. 
A súlyos bűncselekmény meghatározását 
az európai elfogatóparancsról és a 
tagállamok közötti átadási eljárásokról 
szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB 
tanácsi kerethatározat 2. cikkéből kell 
átvenni. A tagállamok azonban 
kizárhatják azokat a kisebb jogsértéseket, 
amelyek esetében – szem előtt tartva 
büntető igazságszolgáltatási rendszerüket 
– a PNR-adatok ezen irányelv szerinti 
feldolgozása nem felelne meg az 
arányosság elvének. A súlyos nemzetközi 
bűncselekmény meghatározását a 
2002/584/IB tanácsi kerethatározat 2. 
cikkéből, és az Egyesült Nemzetek 
transznacionális szervezett bűnözésről 
szóló egyezményéből kell átvenni.

törölve

Or. en

Módosítás 86
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A terrorista bűncselekmények 
meghatározását a terrorizmus elleni 
küzdelemről szóló 2002/475/IB tanácsi 
kerethatározat 1–4. cikkéből kell átvenni. 
A súlyos bűncselekmény meghatározását 
az európai elfogatóparancsról és a 
tagállamok közötti átadási eljárásokról 
szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB 
tanácsi kerethatározat 2. cikkéből kell
átvenni. A tagállamok azonban 
kizárhatják azokat a kisebb jogsértéseket, 
amelyek esetében – szem előtt tartva 
büntető igazságszolgáltatási rendszerüket 
– a PNR-adatok ezen irányelv szerinti 
feldolgozása nem felelne meg az 
arányosság elvének. A súlyos nemzetközi 
bűncselekmény meghatározását a 
2002/584/IB tanácsi kerethatározat 2. 
cikkéből, és az Egyesült Nemzetek 
transznacionális szervezett bűnözésről 
szóló egyezményéből kell átvenni.

(12) A terrorista bűncselekmények 
meghatározását a terrorizmus elleni 
küzdelemről szóló 2002/475/IB tanácsi 
kerethatározat 1–4. cikkéből kell átvenni. 
A súlyos nemzetközi bűncselekmény 
meghatározását csak akkor kell a 
2002/584/IB tanácsi kerethatározat 2. 
cikkének (2) bekezdéséből átvenni, 
amennyiben esetükben a nemzeti jog 
alapján kiszabható büntetési tétel felső 
határa legalább háromévi 
szabadságvesztés vagy 
szabadságelvonással járó intézkedés és azt 
egynél több államban követték el, továbbá 
az Egyesült Nemzetek transznacionális 
szervezett bűnözésről szóló 
egyezményéből kell átvenni.

Or. en

Indokolás

Az utas-nyilvántartási adatokat kizárólag a terrorista bűncselekmények és súlyos nemzetközi 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása 
érdekében szabad feldolgozni. Az utas-nyilvántartási adatokat más célokra felhasználni nem 
szabad.

Módosítás 87
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A terrorista bűncselekmények 
meghatározását a terrorizmus elleni 
küzdelemről szóló 2002/475/IB tanácsi 
kerethatározat 1–4. cikkéből kell átvenni. 

(12) A terrorista bűncselekmények 
meghatározását a terrorizmus elleni 
küzdelemről szóló 2002/475/IB tanácsi 
kerethatározat 1–4. cikkéből kell átvenni. 
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A súlyos bűncselekmény meghatározását 
az európai elfogatóparancsról és a 
tagállamok közötti átadási eljárásokról 
szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB 
tanácsi kerethatározat 2. cikkéből kell 
átvenni. A tagállamok azonban 
kizárhatják azokat a kisebb jogsértéseket, 
amelyek esetében – szem előtt tartva 
büntető igazságszolgáltatási rendszerüket –
a PNR-adatok ezen irányelv szerinti 
feldolgozása nem felelne meg az 
arányosság elvének. A súlyos nemzetközi 
bűncselekmény meghatározását a 
2002/584/IB tanácsi kerethatározat 2. 
cikkéből, és az Egyesült Nemzetek 
transznacionális szervezett bűnözésről 
szóló egyezményéből kell átvenni.

A súlyos bűncselekmény meghatározását 
az európai elfogatóparancsról és a 
tagállamok közötti átadási eljárásokról 
szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB 
tanácsi kerethatározat 2. cikkéből kell 
átvenni. A tagállamoknak azonban ki kell 
zárniuk azokat a kisebb jogsértéseket, 
amelyek esetében – szem előtt tartva 
büntető igazságszolgáltatási rendszerüket –
a PNR-adatok ezen irányelv szerinti 
feldolgozása nem felelne meg az 
arányosság elvének. A súlyos nemzetközi 
bűncselekmény meghatározását a 
2002/584/IB tanácsi kerethatározat 2. 
cikkéből, és az Egyesült Nemzetek 
transznacionális szervezett bűnözésről 
szóló egyezményéből kell átvenni.

Or. en

Módosítás 88
Axel Voss

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A terrorista bűncselekmények 
meghatározását a terrorizmus elleni 
küzdelemről szóló 2002/475/IB tanácsi 
kerethatározat 1–4. cikkéből kell átvenni. 
A súlyos bűncselekmény meghatározását 
az európai elfogatóparancsról és a 
tagállamok közötti átadási eljárásokról 
szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB 
tanácsi kerethatározat 2. cikkéből kell 
átvenni. A tagállamok azonban kizárhatják
azokat a kisebb jogsértéseket, amelyek 
esetében – szem előtt tartva büntető 
igazságszolgáltatási rendszerüket – a 
PNR-adatok ezen irányelv szerinti 
feldolgozása nem felelne meg az 
arányosság elvének. A súlyos nemzetközi 
bűncselekmény meghatározását a 
2002/584/IB tanácsi kerethatározat 2. 

(12) A terrorista bűncselekmények 
meghatározását a terrorizmus elleni 
küzdelemről szóló 2002/475/IB tanácsi 
kerethatározat 1–4. cikkéből kell átvenni. 
A súlyos bűncselekmény meghatározását 
az európai elfogatóparancsról és a 
tagállamok közötti átadási eljárásokról 
szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB 
tanácsi kerethatározat 2. cikkéből kell 
átvenni. Az utasnyilvántartó hatóság
azonban kizárhatja azokat a kisebb 
jogsértéseket, amelyek esetében a PNR-
adatok ezen irányelv szerinti feldolgozása 
nem felelne meg az arányosság elvének. A 
súlyos nemzetközi bűncselekmény 
meghatározását a 2002/584/IB tanácsi 
kerethatározat 2. cikkéből, és az Egyesült 
Nemzetek transznacionális szervezett 
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cikkéből, és az Egyesült Nemzetek 
transznacionális szervezett bűnözésről 
szóló egyezményéből kell átvenni.

bűnözésről szóló egyezményéből kell 
átvenni.

Or. de

Módosítás 89
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A terrorista bűncselekmények 
meghatározását a terrorizmus elleni 
küzdelemről szóló 2002/475/IB tanácsi 
kerethatározat 1–4. cikkéből kell átvenni. 
A súlyos bűncselekmény meghatározását 
az európai elfogatóparancsról és a 
tagállamok közötti átadási eljárásokról 
szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB 
tanácsi kerethatározat 2. cikkéből kell 
átvenni. A tagállamok azonban 
kizárhatják azokat a kisebb jogsértéseket, 
amelyek esetében – szem előtt tartva 
büntető igazságszolgáltatási rendszerüket –
a PNR-adatok ezen irányelv szerinti 
feldolgozása nem felelne meg az 
arányosság elvének. A súlyos nemzetközi 
bűncselekmény meghatározását a 
2002/584/IB tanácsi kerethatározat 2. 
cikkéből, és az Egyesült Nemzetek 
transznacionális szervezett bűnözésről 
szóló egyezményéből kell átvenni.

(12) A terrorista bűncselekmények 
meghatározását a terrorizmus elleni 
küzdelemről szóló 2002/475/IB tanácsi 
kerethatározat 1. cikkéből kell átvenni. A 
súlyos nemzetközi bűncselekmény 
meghatározását a 2002/584/IB tanácsi 
kerethatározat 2. cikkéből, és az Egyesült 
Nemzetek transznacionális szervezett 
bűnözésről szóló egyezményéből kell 
átvenni. A tagállamoknak ki kell zárniuk
azokat a jogsértéseket, amelyek esetében –
szem előtt tartva büntető 
igazságszolgáltatási rendszerüket – a PNR-
adatok ezen irányelv szerinti feldolgozása 
nem felelne meg az arányosság elvének.

Or. en

Módosítás 90
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A terrorista bűncselekmények 
meghatározását a terrorizmus elleni 
küzdelemről szóló 2002/475/IB tanácsi 
kerethatározat 1–4. cikkéből kell átvenni. A 
súlyos bűncselekmény meghatározását az 
európai elfogatóparancsról és a 
tagállamok közötti átadási eljárásokról 
szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB 
tanácsi kerethatározat 2. cikkéből kell 
átvenni. A tagállamok azonban 
kizárhatják azokat a kisebb jogsértéseket, 
amelyek esetében – szem előtt tartva 
büntető igazságszolgáltatási rendszerüket 
– a PNR-adatok ezen irányelv szerinti 
feldolgozása nem felelne meg az 
arányosság elvének. A súlyos nemzetközi 
bűncselekmény meghatározását a 
2002/584/IB tanácsi kerethatározat 2. 
cikkéből, és az Egyesült Nemzetek 
transznacionális szervezett bűnözésről 
szóló egyezményéből kell átvenni.

(12) A terrorista bűncselekmények 
meghatározását a terrorizmus elleni 
küzdelemről szóló 2002/475/IB tanácsi 
kerethatározat 1–4. cikkéből kell átvenni.

Or. en

Módosítás 91
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A terrorista bűncselekmények 
meghatározását a terrorizmus elleni 
küzdelemről szóló 2002/475/IB tanácsi 
kerethatározat 1–4. cikkéből kell átvenni. 
A súlyos bűncselekmény meghatározását 
az európai elfogatóparancsról és a 
tagállamok közötti átadási eljárásokról 
szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB 
tanácsi kerethatározat 2. cikkéből kell 
átvenni. A tagállamok azonban kizárhatják 
azokat a kisebb jogsértéseket, amelyek 

(12) A terrorista bűncselekmények 
meghatározását a terrorizmus elleni 
küzdelemről szóló 2002/475/IB tanácsi 
kerethatározat 1–4. cikkéből kell átvenni. 
A súlyos nemzetközi bűncselekmény 
meghatározását a 2002. június 13-i 
2002/584/IB tanácsi kerethatározat 2. 
cikkéből, és az Egyesült Nemzetek 
transznacionális szervezett bűnözésről 
szóló egyezményéből kell átvenni. A 
tagállamok azonban kizárhatják azokat a 
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esetében – szem előtt tartva büntető 
igazságszolgáltatási rendszerüket – a PNR-
adatok ezen irányelv szerinti feldolgozása 
nem felelne meg az arányosság elvének. A 
súlyos nemzetközi bűncselekmény 
meghatározását a 2002/584/IB tanácsi 
kerethatározat 2. cikkéből, és az Egyesült 
Nemzetek transznacionális szervezett 
bűnözésről szóló egyezményéből kell 
átvenni.

kisebb jogsértéseket, amelyek esetében –
szem előtt tartva büntető 
igazságszolgáltatási rendszerüket – a PNR-
adatok ezen irányelv szerinti feldolgozása 
nem felelne meg az arányosság elvének.

Or. en

Módosítás 92
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A terrorista bűncselekmények 
meghatározását a terrorizmus elleni 
küzdelemről szóló 2002/475/IB tanácsi 
kerethatározat 1–4. cikkéből kell átvenni. 
A súlyos bűncselekmény meghatározását 
az európai elfogatóparancsról és a 
tagállamok közötti átadási eljárásokról 
szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB 
tanácsi kerethatározat 2. cikkéből kell 
átvenni. A tagállamok azonban 
kizárhatják azokat a kisebb jogsértéseket, 
amelyek esetében – szem előtt tartva 
büntető igazságszolgáltatási rendszerüket –
a PNR-adatok ezen irányelv szerinti 
feldolgozása nem felelne meg az 
arányosság elvének. A súlyos nemzetközi 
bűncselekmény meghatározását a 
2002/584/IB tanácsi kerethatározat 2. 
cikkéből, és az Egyesült Nemzetek 
transznacionális szervezett bűnözésről 
szóló egyezményéből kell átvenni.

(12) A terrorista bűncselekmények 
meghatározását a terrorizmus elleni 
küzdelemről szóló 2002/475/IB tanácsi 
kerethatározat 1. cikkéből kell átvenni. A 
súlyos nemzetközi bűncselekmény 
meghatározását az európai 
elfogatóparancsról és a tagállamok közötti 
átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 
2002/584/IB tanácsi kerethatározat 2. 
cikkéből, és az Egyesült Nemzetek 
transznacionális szervezett bűnözésről 
szóló egyezményéből kell átvenni. A 
tagállamoknak azonban ki kell zárniuk
azokat a kisebb jogsértéseket, amelyek 
esetében – szem előtt tartva büntető 
igazságszolgáltatási rendszerüket – a PNR-
adatok ezen irányelv szerinti feldolgozása 
nem felelne meg az arányosság elvének.

Or. en
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Módosítás 93
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A PNR-adatokat az átláthatóság 
biztosítása és a légi fuvarozókat terhelő 
költségek csökkentése érdekében az adott 
tagállamban egyetlen kijelölt hatósághoz 
(utasnyilvántartó hatóság) kell 
továbbítani.

törölve

Or. en

Módosítás 94
Axel Voss

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A PNR-adatokat az átláthatóság 
biztosítása és a légi fuvarozókat terhelő 
költségek csökkentése érdekében az adott 
tagállamban egyetlen kijelölt hatósághoz
(utasnyilvántartó hatóság) kell továbbítani.

(13) A PNR-adatokat az átláthatóság 
biztosítása és a légi fuvarozókat terhelő 
költségek csökkentése érdekében az 
Európai Unió egyetlen kijelölt 
hatóságához (utasnyilvántartó hatóság) 
kell továbbítani.

Or. de

Indokolás

El kell utasítani egy decentralizált rendszer létrehozását. Mind a létrehozás költségei, mind az
akár 27 nemzeti utasnyilvántartó hatóság folyó személyzeti és infrastrukturális költségei 
aránytalanul magasak lennének egy centralizált rendszerhez képest. A kiépítés felelőssége 
decentralizált rendszer esetén az egyes tagállamokra hárulna. Ez egy olyan feladat lenne, 
amely a gazdasági ínség idején szervezési és pénzügyi tekintetben sok tagállamot túlterhelne.

Módosítás 95
Tanja Fajon
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Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A PNR-adatokat az átláthatóság 
biztosítása és a légi fuvarozókat terhelő 
költségek csökkentése érdekében az adott 
tagállamban egyetlen kijelölt hatósághoz 
(utasnyilvántartó hatóság) kell továbbítani.

(13) A PNR-adatokat az átláthatóság 
biztosítása és a légi fuvarozókat terhelő 
költségek csökkentése érdekében az adott 
tagállamban egyetlen kijelölt hatósághoz 
(utasnyilvántartó hatóság) kell továbbítani.
Az Európai Unió általános 
költségvetésének szükség esetén 
pénzügyileg támogatnia kell a 
tagállamokat vagy az utasszállító 
légitársaságokat a PNR-rendszerek 
kialakításának, üzemeltetésének és 
karbantartásának, valamint a PNR-
adatok továbbításának költségei fedezése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 96
Ioan Enciu

Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A tagállamoknak gondoskodniuk 
kell arról, hogy a PNR-adatok vagy az 
ilyen adatok feldolgozása során kapott 
eredmények továbbítása, valamint ezen 
adatoknak az utasnyilvántartó hatóság 
általi tárolása minden esetben a 
legmagasabb szintű biztonsági 
normáknak megfelelően történik.

Or. ro

Módosítás 97
Hubert Pirker, Frank Engel
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Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az Európai Bizottságnak 
gondoskodnia kell arról, hogy az Unió 
minden olyan intézményét és szervét, így 
például azokat az ügynökségeket, 
amelyeknél ezen irányelv rendelkezései 
vagy az abból következő végrehajtási 
rendelkezések révén a tagállamokban 
megnövekedett munkamennyiség adódik, 
elegendő pótlólagos pénzügyi és 
személyzeti erőforrással lássa el.

Or. de

Módosítás 98
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az utasnyilvántartó hatóság által 
beszerzendő PNR-adatok bármely 
felsorolásának tartalmát úgy kell 
megállapítani, hogy az tükrözze a 
hatóságok jogos elvárásait a terrorista 
bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
nyomozása és megbüntetése terén, és így
javítsa az Európai Unió belső biztonságát, 
továbbá biztosítsa az állampolgárok 
alapvető jogainak, nevezetesen a 
magánélet és a személyes adatok 
védelméhez való jog védelmét. Az ilyen 
felsorolások nem tartalmazhatnak olyan 
személyes adatot, amely felfedi a személy 
faji vagy etnikai származását, vallási vagy 
világnézeti meggyőződését, politikai 
véleményét, szakszervezeti tagságát, illetve 
nem tartalmazhatnak az érintett egészségi 
állapotára vagy szexuális életére 

törölve
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vonatkozó adatot. A PNR-adatok az utas 
helyfoglalásával és útvonalával 
kapcsolatos információkat tartalmaznak 
annak érdekében, hogy az illetékes 
hatóságok azonosíthassák a belső 
biztonságra fenyegetést jelentő légi 
utasokat.

Or. en

Módosítás 99
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az utasnyilvántartó hatóság által 
beszerzendő PNR-adatok bármely 
felsorolásának tartalmát úgy kell 
megállapítani, hogy az tükrözze a 
hatóságok jogos elvárásait a terrorista 
bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
nyomozása és megbüntetése terén, és így 
javítsa az Európai Unió belső biztonságát, 
továbbá biztosítsa az állampolgárok 
alapvető jogainak, nevezetesen a magánélet 
és a személyes adatok védelméhez való jog 
védelmét. Az ilyen felsorolások nem 
tartalmazhatnak olyan személyes adatot, 
amely felfedi a személy faji vagy etnikai 
származását, vallási vagy világnézeti 
meggyőződését, politikai véleményét, 
szakszervezeti tagságát, illetve nem 
tartalmazhatnak az érintett egészségi 
állapotára vagy szexuális életére 
vonatkozó adatot. A PNR-adatok az utas 
helyfoglalásával és útvonalával 
kapcsolatos információkat tartalmaznak 
annak érdekében, hogy az illetékes 
hatóságok azonosíthassák a belső 
biztonságra fenyegetést jelentő légi 
utasokat.

(14) Az utasnyilvántartó hatóság által 
beszerzendő PNR-adatok bármely 
felsorolásának tartalmát úgy kell 
megállapítani, hogy az tükrözze a 
hatóságok jogos elvárásait a terrorista 
bűncselekmények és súlyos nemzetközi 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
nyomozása és megbüntetése terén, és így 
javítsa az Európai Unió belső biztonságát, 
továbbá biztosítsa az állampolgárok 
alapvető jogainak, nevezetesen a magánélet 
és a személyes adatok védelméhez való jog 
védelmét, a személyes adatoknak az 
illetékes hatóságok által a 
bűncselekmények megelőzése, nyomozása, 
felderítése, büntetőeljárás lefolytatása 
vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása 
céljából végzett feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 
[...] európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek megfelelően, és biztosítva az 
Európai Unió Alapjogi Chartája, az 
Európa Tanács az egyéneknek a 
személyes adatok gépi feldolgozása során 
való védelméről szóló 108. egyezménye és 
az emberi jogok és alapvető szabadságok 
védelméről szóló európai egyezmény által 
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kínált magas színvonalú védelem 
tiszteletben tartását. Az ilyen listákban 
nem szerepelhetnek érzékeny adatok.

Or. en

Módosítás 100
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az utasnyilvántartó hatóság által 
beszerzendő PNR-adatok bármely 
felsorolásának tartalmát úgy kell 
megállapítani, hogy az tükrözze a 
hatóságok jogos elvárásait a terrorista 
bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
nyomozása és megbüntetése terén, és így 
javítsa az Európai Unió belső biztonságát, 
továbbá biztosítsa az állampolgárok 
alapvető jogainak, nevezetesen a magánélet 
és a személyes adatok védelméhez való jog 
védelmét. Az ilyen felsorolások nem 
tartalmazhatnak olyan személyes adatot, 
amely felfedi a személy faji vagy etnikai 
származását, vallási vagy világnézeti 
meggyőződését, politikai véleményét, 
szakszervezeti tagságát, illetve nem 
tartalmazhatnak az érintett egészségi 
állapotára vagy szexuális életére vonatkozó 
adatot. A PNR-adatok az utas 
helyfoglalásával és útvonalával 
kapcsolatos információkat tartalmaznak 
annak érdekében, hogy az illetékes 
hatóságok azonosíthassák a belső 
biztonságra fenyegetést jelentő légi 
utasokat.

(14) Az utasnyilvántartó hatóság által 
beszerzendő PNR-adatok bármely 
felsorolásának tartalmát úgy kell 
megállapítani, hogy az tükrözze a 
hatóságok jogos elvárásait a terrorista 
bűncselekmények és súlyos nemzetközi 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
nyomozása és megbüntetése terén, és így 
javítsa az Európai Unió belső biztonságát, 
továbbá biztosítsa az állampolgárok 
alapvető jogainak, nevezetesen a magánélet 
és a személyes adatok védelméhez való jog 
védelmét. Az ilyen felsorolások nem 
tartalmazhatnak személyes adatokat, és 
különösen olyan személyes adatot, amely 
felfedi a személy nemét, faji, etnikai vagy 
társadalmi származását, genetikai 
tulajdonságait, anyanyelvét, vallási vagy 
világnézeti meggyőződését, politikai 
véleményét, szakszervezeti tagságát, illetve 
nem tartalmazhatnak az érintett egészségi 
állapotára vagy szexuális életére vonatkozó 
adatot.

Or. en



AM\898279HU.doc 39/102 PE486.017v02-00

HU

Módosítás 101
Axel Voss

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az utasnyilvántartó hatóság által 
beszerzendő PNR-adatok bármely 
felsorolásának tartalmát úgy kell 
megállapítani, hogy az tükrözze a 
hatóságok jogos elvárásait a terrorista 
bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
nyomozása és megbüntetése terén, és így 
javítsa az Európai Unió belső biztonságát, 
továbbá biztosítsa az állampolgárok 
alapvető jogainak, nevezetesen a magánélet 
és a személyes adatok védelméhez való jog 
védelmét. Az ilyen felsorolások nem 
tartalmazhatnak olyan személyes adatot, 
amely felfedi a személy faji vagy etnikai 
származását, vallási vagy világnézeti 
meggyőződését, politikai véleményét, 
szakszervezeti tagságát, illetve nem 
tartalmazhatnak az érintett egészségi 
állapotára vagy szexuális életére vonatkozó 
adatot. A PNR-adatok az utas 
helyfoglalásával és útvonalával kapcsolatos 
információkat tartalmaznak annak 
érdekében, hogy az illetékes hatóságok 
azonosíthassák a belső biztonságra 
fenyegetést jelentő légi utasokat.

(14) Az utasnyilvántartó hatóság által 
beszerzendő bármely PNR-adatok 
tartalmát úgy kell megállapítani, hogy az 
tükrözze a hatóságok jogos elvárásait a 
terrorista bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
nyomozása és megbüntetése terén, és így 
javítsa az Európai Unió belső biztonságát, 
továbbá biztosítsa az állampolgárok 
alapvető jogainak, nevezetesen a magánélet 
és a személyes adatok védelméhez való jog 
védelmét. Az ilyen adatállományok nem 
tartalmazhatnak olyan személyes adatot, 
amely felfedi a személy faji vagy etnikai 
származását, vallási vagy világnézeti 
meggyőződését, politikai véleményét, 
szakszervezeti tagságát, illetve nem 
tartalmazhatnak az érintett egészségi 
állapotára vagy szexuális életére vonatkozó 
adatot. A PNR-adatok az utas 
helyfoglalásával és útvonalával kapcsolatos 
információkat tartalmaznak annak 
érdekében, hogy az illetékes hatóságok 
azonosíthassák a belső biztonságra 
fenyegetést jelentő légi utasokat.

Or. de

Módosítás 102
Kinga Göncz

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az utasnyilvántartó hatóság által (14) Az utasnyilvántartó hatóság által 
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beszerzendő PNR-adatok bármely 
felsorolásának tartalmát úgy kell 
megállapítani, hogy az tükrözze a 
hatóságok jogos elvárásait a terrorista 
bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
nyomozása és megbüntetése terén, és így 
javítsa az Európai Unió belső biztonságát, 
továbbá biztosítsa az állampolgárok 
alapvető jogainak, nevezetesen a magánélet 
és a személyes adatok védelméhez való jog 
védelmét. Az ilyen felsorolások nem 
tartalmazhatnak olyan személyes adatot, 
amely felfedi a személy faji vagy etnikai 
származását, vallási vagy világnézeti 
meggyőződését, politikai véleményét, 
szakszervezeti tagságát, illetve nem 
tartalmazhatnak az érintett egészségi 
állapotára vagy szexuális életére vonatkozó 
adatot. A PNR-adatok az utas 
helyfoglalásával és útvonalával kapcsolatos 
információkat tartalmaznak annak 
érdekében, hogy az illetékes hatóságok 
azonosíthassák a belső biztonságra 
fenyegetést jelentő légi utasokat.

beszerzendő PNR-adatok bármely 
felsorolásának tartalmát úgy kell 
megállapítani, hogy az tükrözze a 
hatóságok jogos elvárásait a terrorista 
bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
nyomozása és megbüntetése terén, és így 
javítsa az Európai Unió belső biztonságát, 
továbbá biztosítsa az állampolgárok 
alapvető jogainak, nevezetesen a magánélet 
és a személyes adatok védelméhez való jog 
védelmét. Az ilyen felsorolások nem 
tartalmazhatnak olyan különleges 
személyes adatot, amely felfedi a személy 
faji vagy etnikai származását, vallási vagy 
világnézeti meggyőződését, politikai 
véleményét, szakszervezeti tagságát, illetve 
nem tartalmazhatnak az érintett egészségi 
állapotára, fogyatékára vagy szexuális 
beállítottságára vonatkozó adatot. A PNR-
adatok az utas helyfoglalásával és 
útvonalával kapcsolatos információkat 
tartalmaznak annak érdekében, hogy az 
illetékes hatóságok azonosíthassák a belső 
biztonságra fenyegetést jelentő légi 
utasokat.

Or. en

Módosítás 103
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az utasnyilvántartó hatóság által 
beszerzendő PNR-adatok bármely 
felsorolásának tartalmát úgy kell 
megállapítani, hogy az tükrözze a 
hatóságok jogos elvárásait a terrorista 
bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
nyomozása és megbüntetése terén, és így 
javítsa az Európai Unió belső biztonságát, 

(14) Az utasnyilvántartó hatóság által 
beszerzendő, az ezen irányelv I. 
mellékletében felsorolt PNR-adatok 
tartalmát úgy kell megállapítani, hogy az 
tükrözze a hatóságok jogos elvárásait a 
terrorista bűncselekmények és súlyos 
nemzetközi bűncselekmények megelőzése, 
felderítése, nyomozása és megbüntetése 
terén, és így javítsa az Európai Unió belső 



AM\898279HU.doc 41/102 PE486.017v02-00

HU

továbbá biztosítsa az állampolgárok
alapvető jogainak, nevezetesen a magánélet 
és a személyes adatok védelméhez való jog 
védelmét. Az ilyen felsorolások nem 
tartalmazhatnak olyan személyes adatot, 
amely felfedi a személy faji vagy etnikai 
származását, vallási vagy világnézeti 
meggyőződését, politikai véleményét, 
szakszervezeti tagságát, illetve nem 
tartalmazhatnak az érintett egészségi 
állapotára vagy szexuális életére vonatkozó 
adatot. A PNR-adatok az utas 
helyfoglalásával és útvonalával kapcsolatos 
információkat tartalmaznak annak 
érdekében, hogy az illetékes hatóságok 
azonosíthassák a belső biztonságra 
fenyegetést jelentő légi utasokat.

biztonságát, továbbá biztosítsa a személyek
alapvető jogainak, nevezetesen a magánélet 
és a személyes adatok védelméhez való jog 
védelmét. Az ilyen adatok nem 
tartalmazhatnak olyan személyes adatot, 
amely felfedi a személy faji vagy etnikai 
származását, vallási vagy világnézeti 
meggyőződését, politikai véleményét, 
szakszervezeti tagságát, illetve nem 
tartalmazhatnak az érintett egészségi 
állapotára vagy szexuális életére vonatkozó 
adatot. A PNR-adatok az utas 
helyfoglalásával és útvonalával kapcsolatos 
információkat tartalmaznak annak 
érdekében, hogy az illetékes hatóságok 
azonosíthassák a belső biztonságra 
fenyegetést jelentő légi utasokat.

Or. en

Módosítás 104
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az utasnyilvántartó hatóság által 
beszerzendő PNR-adatok bármely 
felsorolásának tartalmát úgy kell 
megállapítani, hogy az tükrözze a 
hatóságok jogos elvárásait a terrorista 
bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
nyomozása és megbüntetése terén, és így 
javítsa az Európai Unió belső biztonságát, 
továbbá biztosítsa az állampolgárok 
alapvető jogainak, nevezetesen a magánélet 
és a személyes adatok védelméhez való jog 
védelmét. Az ilyen felsorolások nem 
tartalmazhatnak olyan személyes adatot, 
amely felfedi a személy faji vagy etnikai 
származását, vallási vagy világnézeti 
meggyőződését, politikai véleményét, 
szakszervezeti tagságát, illetve nem 

(14) Az utasnyilvántartó hatóság által 
beszerzendő PNR-adatok bármely 
felsorolásának tartalmát úgy kell 
megállapítani, hogy az tükrözze a 
hatóságok jogos elvárásait a terrorista 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
nyomozása és megbüntetése terén, és így 
javítsa az Európai Unió belső biztonságát, 
továbbá biztosítsa az állampolgárok 
alapvető jogainak, nevezetesen a magánélet 
és a személyes adatok védelméhez való jog 
védelmét. Az ilyen felsorolások nem 
tartalmazhatnak olyan személyes adatot, 
amely felfedi a személy faji vagy etnikai 
származását, vallási vagy világnézeti 
meggyőződését, politikai véleményét, 
szakszervezeti tagságát, illetve nem 
tartalmazhatnak az érintett egészségi 
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tartalmazhatnak az érintett egészségi 
állapotára vagy szexuális életére vonatkozó 
adatot. A PNR-adatok az utas 
helyfoglalásával és útvonalával kapcsolatos 
információkat tartalmaznak annak 
érdekében, hogy az illetékes hatóságok 
azonosíthassák a belső biztonságra 
fenyegetést jelentő légi utasokat.

állapotára vagy szexuális életére vonatkozó 
adatot. A PNR-adatok az utas 
helyfoglalásával és útvonalával kapcsolatos 
információkat tartalmaznak annak 
érdekében, hogy az illetékes hatóságok 
azonosíthassák a belső biztonságra 
fenyegetést jelentő légi utasokat.

Or. en

Módosítás 105
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az utasnyilvántartó hatóság által 
beszerzendő PNR-adatok bármely 
felsorolásának tartalmát úgy kell 
megállapítani, hogy az tükrözze a 
hatóságok jogos elvárásait a terrorista 
bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
nyomozása és megbüntetése terén, és így 
javítsa az Európai Unió belső biztonságát, 
továbbá biztosítsa az állampolgárok
alapvető jogainak, nevezetesen a magánélet 
és a személyes adatok védelméhez való jog 
védelmét. Az ilyen felsorolások nem 
tartalmazhatnak olyan személyes adatot, 
amely felfedi a személy faji vagy etnikai 
származását, vallási vagy világnézeti 
meggyőződését, politikai véleményét, 
szakszervezeti tagságát, illetve nem 
tartalmazhatnak az érintett egészségi 
állapotára vagy szexuális életére vonatkozó 
adatot. A PNR-adatok az utas 
helyfoglalásával és útvonalával kapcsolatos 
információkat tartalmaznak annak 
érdekében, hogy az illetékes hatóságok 
azonosíthassák a belső biztonságra 
fenyegetést jelentő légi utasokat.

(14) Az utasnyilvántartó hatóság által 
beszerzendő, az ezen irányelv I. 
mellékletében felsorolt PNR-adatok 
tartalmát úgy kell megállapítani, hogy az 
tükrözze a hatóságok jogos elvárásait a 
terrorista bűncselekmények és súlyos 
nemzetközi bűncselekmények megelőzése, 
felderítése, nyomozása és megbüntetése 
terén, és így javítsa az Európai Unió belső 
biztonságát, továbbá biztosítsa a személyek 
alapvető jogainak, nevezetesen a magánélet 
és a személyes adatok védelméhez való jog 
védelmét. Az ilyen adatok nem 
tartalmazhatnak olyan személyes adatot, 
amely felfedi a személy faji vagy etnikai 
származását, vallási vagy világnézeti 
meggyőződését, politikai véleményét, 
szakszervezeti tagságát, illetve nem 
tartalmazhatnak az érintett egészségi 
állapotára vagy szexuális életére vonatkozó 
adatot. A PNR-adatok az utas 
helyfoglalásával és útvonalával kapcsolatos 
információkat tartalmaznak annak 
érdekében, hogy az illetékes hatóságok 
azonosíthassák a belső biztonságra 
fenyegetést jelentő légi utasokat.
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Módosítás 106
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Jelenleg kétféle lehetséges 
adatátviteli módszer áll rendelkezésre. A 
„PULL” módszer, amelyben a 
tagállamnak az adatokat igénylő illetékes 
hatóságai hozzáféréssel rendelkeznek a 
légi fuvarozó helyfoglalási rendszeréhez 
és a kért adatok egy példányát lekérik 
(„pull”) a rendszerből, és a "PUSH" 
módszer, amelyben a légi fuvarozók 
küldik el („push”) a szükséges PNR-
adatokat az azokat kérő hatóság részére, 
és így a légi fuvarozók fenntarthatják az 
ellenőrizést a szolgáltatott adatok köre 
felett. Az adatvédelem tekintetében a 
„PUSH” módszer tekinthető magasabb 
szintűnek, ezért ezt kell kötelezővé tenni 
valamennyi légi fuvarozó számára.

törölve

Or. en

Módosítás 107
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Jelenleg kétféle lehetséges adatátviteli 
módszer áll rendelkezésre. A „PULL” 
módszer, amelyben a tagállamnak az 
adatokat igénylő illetékes hatóságai 
hozzáféréssel rendelkeznek a légi fuvarozó 
helyfoglalási rendszeréhez és a kért adatok 

(15) Jelenleg kétféle lehetséges adatátviteli 
módszer áll rendelkezésre. A „PULL” 
módszer, amelyben a tagállamnak az 
adatokat igénylő illetékes hatóságai 
hozzáféréssel rendelkeznek a légi fuvarozó 
helyfoglalási rendszeréhez és a kért adatok 
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egy példányát lekérik („pull”) a 
rendszerből, és a "PUSH" módszer, 
amelyben a légi fuvarozók küldik el 
(„push”) a szükséges PNR-adatokat az 
azokat kérő hatóság részére, és így a légi 
fuvarozók fenntarthatják az ellenőrizést a 
szolgáltatott adatok köre felett. Az 
adatvédelem tekintetében a „PUSH” 
módszer tekinthető magasabb szintűnek, 
ezért ezt kell kötelezővé tenni valamennyi 
légi fuvarozó számára.

egy példányát lekérik („pull”) a 
rendszerből, és a „PUSH” módszer, 
amelyben a légi fuvarozók küldik el 
(„push”) a szükséges PNR-adatokat az 
azokat kérő hatóság részére, és így a légi 
fuvarozók fenntarthatják az ellenőrizést a 
szolgáltatott adatok köre felett. Az 
adatvédelem tekintetében a „PUSH” 
módszer magasabb szintű védelmet nyújt, 
ezért ezt kell kötelezővé tenni valamennyi 
légi fuvarozó számára.

Or. en

Módosítás 108
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Jelenleg kétféle lehetséges adatátviteli 
módszer áll rendelkezésre. A „PULL” 
módszer, amelyben a tagállamnak az 
adatokat igénylő illetékes hatóságai 
hozzáféréssel rendelkeznek a légi fuvarozó 
helyfoglalási rendszeréhez és a kért adatok 
egy példányát lekérik („pull”) a 
rendszerből, és a "PUSH" módszer, 
amelyben a légi fuvarozók küldik el 
(„push”) a szükséges PNR-adatokat az 
azokat kérő hatóság részére, és így a légi 
fuvarozók fenntarthatják az ellenőrizést a 
szolgáltatott adatok köre felett. Az 
adatvédelem tekintetében a „PUSH” 
módszer tekinthető magasabb szintűnek, 
ezért ezt kell kötelezővé tenni valamennyi 
légi fuvarozó számára.

(15) Jelenleg kétféle lehetséges adatátviteli 
módszer áll rendelkezésre. A „PULL” 
módszer, amelyben a tagállamnak az 
adatokat igénylő illetékes hatóságai 
hozzáféréssel rendelkeznek a légi fuvarozó 
helyfoglalási rendszeréhez és a kért adatok 
egy példányát lekérik („pull”) a 
rendszerből, és a „PUSH” módszer, 
amelyben a légi fuvarozók küldik el 
(„push”) a szükséges PNR-adatokat az 
azokat kérő hatóság részére, és így a légi 
fuvarozók fenntarthatják az ellenőrizést a 
szolgáltatott adatok köre felett. Az 
adatvédelem tekintetében a „PUSH” 
módszer tekinthető magasabb szintűnek, 
ezért ezt kell kötelezővé tenni valamennyi 
légi fuvarozó számára. A „pull” módszert 
ezen irányelv alapján be kell tiltani.

Or. en



AM\898279HU.doc 45/102 PE486.017v02-00

HU

Módosítás 109
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Jelenleg kétféle lehetséges adatátviteli 
módszer áll rendelkezésre. A „PULL” 
módszer, amelyben a tagállamnak az 
adatokat igénylő illetékes hatóságai 
hozzáféréssel rendelkeznek a légi fuvarozó 
helyfoglalási rendszeréhez és a kért adatok 
egy példányát lekérik („pull”) a 
rendszerből, és a "PUSH" módszer, 
amelyben a légi fuvarozók küldik el 
(„push”) a szükséges PNR-adatokat az 
azokat kérő hatóság részére, és így a légi 
fuvarozók fenntarthatják az ellenőrizést a 
szolgáltatott adatok köre felett. Az 
adatvédelem tekintetében a „PUSH” 
módszer tekinthető magasabb szintűnek, 
ezért ezt kell kötelezővé tenni valamennyi 
légi fuvarozó számára.

(15) Jelenleg kétféle lehetséges adatátviteli 
módszer áll rendelkezésre. A „PULL” 
módszer, amelyben a tagállamnak az 
adatokat igénylő illetékes hatóságai 
hozzáféréssel rendelkeznek a légi fuvarozó 
helyfoglalási rendszeréhez és a kért adatok 
egy példányát lekérik („pull”) a 
rendszerből, és a „PUSH” módszer, 
amelyben a légi fuvarozók küldik el 
(„push”) a PNR-adatokat az azokat kérő 
hatóság részére, és így a légi fuvarozók 
fenntarthatják az ellenőrizést a szolgáltatott 
adatok köre felett. Az adatvédelem 
tekintetében a „PUSH” módszer nyújt
magasabb szintű védelmet, ezért ezt kell 
kötelezővé tenni az irányelv 
hatálybalépésétől számított legkésőbb két 
éven belül valamennyi olyan légi fuvarozó 
számára, amelyek már kereskedelmi 
célokra gyűjtenek és feldolgoznak PNR-
adatokat, és a tagállamok területére 
érkező vagy onnan induló nemzetközi légi 
járatokat üzemeltetnek. Amennyiben a 
PNR-adatokat a számítógépes 
helyfoglalási rendszerek üzemeltetői 
kezelik, a számítógépes helyfoglalási 
rendszerek ügyviteli szabályzatáról szóló, 
2009. január 14-i 80/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet1 irányadó.
_____________
1HL L 35., 2009.2.4., 47. o. 

Or. en

Módosítás 110
Jan Philipp Albrecht
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Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Jelenleg kétféle lehetséges adatátviteli
módszer áll rendelkezésre. A „PULL” 
módszer, amelyben a tagállamnak az 
adatokat igénylő illetékes hatóságai 
hozzáféréssel rendelkeznek a légi fuvarozó 
helyfoglalási rendszeréhez és a kért adatok 
egy példányát lekérik („pull”) a 
rendszerből, és a "PUSH" módszer, 
amelyben a légi fuvarozók küldik el 
(„push”) a szükséges PNR-adatokat az 
azokat kérő hatóság részére, és így a légi 
fuvarozók fenntarthatják az ellenőrizést a 
szolgáltatott adatok köre felett. Az 
adatvédelem tekintetében a „PUSH” 
módszer tekinthető magasabb szintűnek, 
ezért ezt kell kötelezővé tenni valamennyi 
légi fuvarozó számára.

(15) Jelenleg kétféle lehetséges adatátviteli 
módszer áll rendelkezésre. A „PULL” 
módszer, amelyben a tagállamnak az 
adatokat igénylő illetékes hatóságai 
hozzáféréssel rendelkeznek a légi fuvarozó 
helyfoglalási rendszeréhez és a kért adatok 
egy példányát lekérik („pull”) a 
rendszerből, és a „PUSH” módszer, 
amelyben a légi fuvarozók küldik el 
(„push”) a szükséges PNR-adatokat az 
azokat kérő hatóság részére, és így a légi 
fuvarozók fenntarthatják az ellenőrizést a 
szolgáltatott adatok köre felett. Az 
adatvédelem tekintetében a „PUSH” 
módszer tekinthető magasabb szintűnek, 
ezért ezt kell kötelezővé tenni az irányelv 
hatálybalépésétől számított legkésőbb két 
éven belül valamennyi olyan légi fuvarozó 
számára, amelyek már kereskedelmi 
célokra gyűjtenek és feldolgoznak PNR-
adatokat, és a tagállamok területére 
érkező vagy onnan induló nemzetközi légi 
járatokat üzemeltetnek. Amennyiben a 
PNR-adatokat a számítógépes 
helyfoglalási rendszerek üzemeltetői 
kezelik, a számítógépes helyfoglalási 
rendszerek ügyviteli szabályzatáról szóló, 
2009. január 14-i 80/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet1 irányadó.
____________
1HL L 35., 2009.2.4., 47. o. 

Or. en

Módosítás 111
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A Bizottság támogatja a Nemzetközi 
Polgári Repülési Szervezet (ICAO) a 
PNR-adatokra vonatkozó iránymutatását. 
Tehát ezen iránymutatásokat kell alapul 
venni a légi fuvarozók által a tagállamok 
részére küldendő PNR-adatok támogatott 
adatátviteli formátumának meghatározása 
során. Mindez indokolttá teszi, hogy az 
ilyen támogatott adatátvételi 
formátumokat, valamint a légi fuvarozók 
általi adatátadásra vonatkozó megfelelő 
protokollokat az …-i, [….] európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben 
előirányzott tanácsadó bizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

törölve

Or. en

Módosítás 112
Kinga Göncz

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A Bizottság támogatja a Nemzetközi 
Polgári Repülési Szervezet (ICAO) a 
PNR-adatokra vonatkozó iránymutatását. 
Tehát ezen iránymutatásokat kell alapul 
venni a légi fuvarozók által a tagállamok 
részére küldendő PNR-adatok támogatott 
adatátviteli formátumának meghatározása 
során. Mindez indokolttá teszi, hogy az 
ilyen támogatott adatátvételi 
formátumokat, valamint a légi fuvarozók 
általi adatátadásra vonatkozó megfelelő 
protokollokat az …-i, [….] európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben 
előirányzott tanácsadó bizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

(16) A Bizottság támogatja a Nemzetközi 
Polgári Repülési Szervezet (ICAO) a 
PNR-adatokra vonatkozó iránymutatását. 
Tehát ezen iránymutatásokat kell alapul 
venni a légi fuvarozók által a tagállamok 
részére küldendő PNR-adatok támogatott 
adatátviteli formátumának meghatározása 
során. Mindez indokolttá teszi, hogy az
ilyen támogatott adatátvételi 
formátumokat, valamint a légi fuvarozók 
általi adatátadásra vonatkozó megfelelő 
protokollokat az …-i, [….] európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben 
előirányzott tanácsadó bizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni, egyben 
biztosítva az Európai Parlament 
bevonását.
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Or. en

Módosítás 113
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A tagállamoknak meg kell hozniuk 
mindazon szükséges intézkedéseket, 
amelyek biztosítják a légi fuvarozók ezen 
irányelvből következő kötelezettségeinek 
betartását. A tagállamoknak visszatartó 
erejű, hatékony és arányos szankciókat –
többet között pénzügyi szankciókat – kell 
előírniuk a PNR-adatszolgáltatási 
kötelezettségük betartását elmulasztó légi 
fuvarozókkal szemben. Az ezen irányelv 
alapvető célkitűzéseinek aláásására 
alkalmas, ismételt súlyos jogsértések 
esetén e szankciók kivételes esetekben 
olyan intézkedések formáját ölthetik, mint 
a légi szállítóeszköz elindulásának 
megakadályozása, lefoglalása vagy 
elkobzása, illetve a működési engedély 
ideiglenes felfüggesztése vagy bevonása.

törölve

Or. en

Módosítás 114
Manfred Weber

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A tagállamoknak meg kell hozniuk 
mindazon szükséges intézkedéseket, 
amelyek biztosítják a légi fuvarozók ezen 
irányelvből következő kötelezettségeinek 
betartását. A tagállamoknak visszatartó 

(17) Az utas-nyilvántartási 
adatállományokat felhasználó
tagállamoknak meg kell hozniuk mindazon 
szükséges intézkedéseket, amelyek 
biztosítják a légi fuvarozók ezen 
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erejű, hatékony és arányos szankciókat –
többet között pénzügyi szankciókat – kell 
előírniuk a PNR-adatszolgáltatási 
kötelezettségük betartását elmulasztó légi 
fuvarozókkal szemben. Az ezen irányelv 
alapvető célkitűzéseinek aláásására 
alkalmas, ismételt súlyos jogsértések 
esetén e szankciók kivételes esetekben 
olyan intézkedések formáját ölthetik, mint 
a légi szállítóeszköz elindulásának 
megakadályozása, lefoglalása vagy 
elkobzása, illetve a működési engedély 
ideiglenes felfüggesztése vagy bevonása.

irányelvből következő kötelezettségeinek 
betartását. A tagállamoknak visszatartó 
erejű, hatékony és arányos szankciókat –
többet között pénzügyi szankciókat – kell 
előírniuk a PNR-adatszolgáltatási 
kötelezettségük betartását elmulasztó légi 
fuvarozókkal szemben. Az ezen irányelv 
alapvető célkitűzéseinek aláásására 
alkalmas, ismételt súlyos jogsértések 
esetén e szankciók kivételes esetekben 
olyan intézkedések formáját ölthetik, mint 
a légi szállítóeszköz elindulásának 
megakadályozása, lefoglalása vagy 
elkobzása, illetve a működési engedély 
ideiglenes felfüggesztése vagy bevonása.

Or. de

Módosítás 115
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A tagállamoknak meg kell hozniuk 
mindazon szükséges intézkedéseket, 
amelyek biztosítják az utasnyilvántartó 
hatóságok ezen irányelvből következő 
kötelezettségeinek betartását. A 
tagállamoknak visszatartó erejű, hatékony 
és arányos szankciókat – többet között 
büntetőjogi szankciókat – kell előírniuk a 
PNR-adatok feldolgozására vonatkozó 
kötelezettségük betartását elmulasztó 
utasnyilvántartó hatóságokkal szemben.

Or. en

Módosítás 116
Alexander Alvaro
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Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Valamennyi tagállamnak kötelessége, 
hogy értékelje a terrorista 
bűncselekményekkel és súlyos 
bűncselekményekkel kapcsolatos 
lehetséges fenyegetéseket.

törölve

Or. en

Módosítás 117
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Valamennyi tagállamnak kötelessége, 
hogy értékelje a terrorista 
bűncselekményekkel és súlyos 
bűncselekményekkel kapcsolatos 
lehetséges fenyegetéseket.

(18) Valamennyi tagállamnak kötelessége, 
hogy értékelje a terrorista 
bűncselekményekkel és súlyos nemzetközi 
bűncselekményekkel kapcsolatos 
lehetséges fenyegetéseket.

Or. en

Módosítás 118
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Valamennyi tagállamnak kötelessége, 
hogy értékelje a terrorista 
bűncselekményekkel és súlyos 
bűncselekményekkel kapcsolatos 
lehetséges fenyegetéseket.

(18) Valamennyi tagállamnak kötelessége, 
hogy értékelje a terrorista 
bűncselekményekkel kapcsolatos 
lehetséges fenyegetéseket.

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

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Valamennyi tagállamnak kötelessége, 
hogy értékelje a terrorista 
bűncselekményekkel és súlyos 
bűncselekményekkel kapcsolatos 
lehetséges fenyegetéseket.

(18) Valamennyi tagállamnak kötelessége, 
hogy értékelje a terrorista 
bűncselekményekkel és súlyos nemzetközi 
bűncselekményekkel kapcsolatos 
lehetséges fenyegetéseket.

Or. en

Módosítás 120
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A személyes adatok védelmére 
vonatkozó jog és az egyenlő bánásmódhoz 
való jog teljes tiszteletben tartásával nem 
hozhatnak egy személyre nézve hátrányos 
joghatással járó vagy őt súlyosan érintő 
döntést pusztán a PNR-adatok 
automatikus feldolgozása eredményeként. 
Az ilyen döntés továbbá nem alapulhat a 
személy faji vagy etnikai származásán, 
vallási vagy világnézeti meggyőződésén, 
politikai véleményén, szakszervezeti 
tagságán, egészségi állapotán vagy 
szexuális életén.

törölve

Or. en

Módosítás 121
Sophia in 't Veld
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Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A személyes adatok védelmére 
vonatkozó jog és az egyenlő bánásmódhoz 
való jog teljes tiszteletben tartásával nem 
hozhatnak egy személyre nézve hátrányos 
joghatással járó vagy őt súlyosan érintő 
döntést pusztán a PNR-adatok automatikus 
feldolgozása eredményeként. Az ilyen 
döntés továbbá nem alapulhat a személy 
faji vagy etnikai származásán, vallási vagy 
világnézeti meggyőződésén, politikai 
véleményén, szakszervezeti tagságán, 
egészségi állapotán vagy szexuális életén.

(19) A személyes adatok védelmére 
vonatkozó jog és az egyenlő bánásmódhoz 
való jog teljes tiszteletben tartásával nem 
hozhatnak egy személyre nézve hátrányos 
joghatással járó vagy őt súlyosan érintő 
döntést pusztán a PNR-adatok automatikus 
feldolgozása eredményeként. Az ilyen 
döntés továbbá az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának 21. cikkében foglaltaknak 
megfelelően nem alapulhat a személy 
nemén, faján, bőrszínén, etnikai vagy 
társadalmi származásán, genetikai 
tulajdonságain, nyelvén, vallási vagy 
világnézeti meggyőződésén, politikai 
véleményén, szakszervezeti tagságán, 
nemzeti kisebbséghez való tartozásán, 
egészségi állapotán vagy szexuális
irányultságán.

Or. en

Módosítás 122
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A személyes adatok védelmére 
vonatkozó jog és az egyenlő bánásmódhoz 
való jog teljes tiszteletben tartásával nem 
hozhatnak egy személyre nézve hátrányos 
joghatással járó vagy őt súlyosan érintő 
döntést pusztán a PNR-adatok automatikus 
feldolgozása eredményeként. Az ilyen 
döntés továbbá nem alapulhat a személy 
faji vagy etnikai származásán, vallási vagy 
világnézeti meggyőződésén, politikai 
véleményén, szakszervezeti tagságán, 

(19) A személyes adatok védelmére 
vonatkozó jog és az egyenlő bánásmódhoz 
való jog teljes tiszteletben tartásával nem 
hozhatnak egy személyre nézve hátrányos 
joghatással járó vagy őt súlyosan érintő 
döntést a PNR-adatok automatikus, előre 
meghatározott kritériumok vagy a 
profilkészítés más formája szerinti 
feldolgozása alapján. Az ilyen döntés 
továbbá nem alapulhat a személy nemén, 
faji, etnikai vagy társadalmi származásán, 
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egészségi állapotán vagy szexuális életén. genetikai tulajdonságain, nyelvén, vallási 
vagy világnézeti meggyőződésén, politikai 
véleményén, szakszervezeti tagságán, 
egészségi állapotán vagy szexuális életén.

Or. en

Módosítás 123
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A tagállamok megosztják a többi 
tagállammal az általuk kapott 
PNR-adatokat, amennyiben ez a terrorista 
bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása 
érdekében szükséges. Ezen irányelv 
rendelkezései nem érintik a rendőrségi és 
igazságügyi hatóságok közötti 
információcserére vonatkozó más uniós 
eszközöket, beleértve az Európai 
Rendőrségi Hivatal (Europol) 
létrehozásáról szóló, 2009. április 6-i 
2009/371/IB tanácsi határozatot és az 
Európai Unió tagállamainak bűnüldöző 
hatóságai közötti, információ és 
bűnüldözési operatív információ 
cseréjének leegyszerűsítéséről szóló, 2006. 
december 18-i 2006/960/IB tanácsi 
kerethatározatot. A bűnüldöző és az 
igazságügyi hatóságok közötti ilyen 
jellegű PNR-adatcserére a rendőrségi és 
igazságügyi együttműködésre vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni.

törölve

Or. en

Módosítás 124
Sophia in 't Veld
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Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A tagállamok megosztják a többi 
tagállammal az általuk kapott 
PNR-adatokat, amennyiben ez a terrorista 
bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása 
érdekében szükséges. Ezen irányelv 
rendelkezései nem érintik a rendőrségi és 
igazságügyi hatóságok közötti 
információcserére vonatkozó más uniós 
eszközöket, beleértve az Európai 
Rendőrségi Hivatal (Europol) 
létrehozásáról szóló, 2009. április 6-i 
2009/371/IB tanácsi határozatot és az 
Európai Unió tagállamainak bűnüldöző 
hatóságai közötti, információ és 
bűnüldözési operatív információ cseréjének 
leegyszerűsítéséről szóló, 2006. december 
18-i 2006/960/IB tanácsi kerethatározatot. 
A bűnüldöző és az igazságügyi hatóságok 
közötti ilyen jellegű PNR-adatcserére a 
rendőrségi és igazságügyi együttműködésre 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(20) A tagállamok megosztják a többi 
tagállammal az általuk kapott 
PNR-adatokat, amennyiben ez a terrorista 
bűncselekmények és súlyos nemzetközi 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása 
érdekében szükséges. Ezen irányelv 
rendelkezései nem érintik a rendőrségi és 
igazságügyi hatóságok közötti 
információcserére vonatkozó más uniós 
eszközöket, beleértve az Európai 
Rendőrségi Hivatal (Europol) 
létrehozásáról szóló, 2009. április 6-i 
2009/371/IB tanácsi határozatot és az 
Európai Unió tagállamainak bűnüldöző 
hatóságai közötti, információ és 
bűnüldözési operatív információ cseréjének 
leegyszerűsítéséről szóló, 2006. december 
18-i 2006/960/IB tanácsi kerethatározatot. 
A bűnüldöző és az igazságügyi hatóságok 
közötti ilyen jellegű PNR-adatcserére a 
személyes adatoknak az illetékes 
hatóságok által a bűncselekmények 
megelőzése, nyomozása, felderítése, 
büntetőeljárás lefolytatása vagy 
büntetőjogi szankciók végrehajtása 
céljából végzett feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 
[...] európai parlamenti és tanácsi irányelv 
rendőrségi és igazságügyi együttműködésre 
vonatkozó szabályait kell alkalmazni, és 
biztosítva az Európai Unió Alapjogi 
Chartája, az Európa Tanács az 
egyéneknek a személyes adatok gépi 
feldolgozása során való védelméről szóló 
108. egyezménye és az emberi jogok és 
alapvető szabadságok védelméről szóló 
európai egyezmény által kínált magas 
színvonalú védelem tiszteletben tartását.

Or. en



AM\898279HU.doc 55/102 PE486.017v02-00

HU

Módosítás 125
Axel Voss

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A tagállamok megosztják a többi 
tagállammal az általuk kapott 
PNR-adatokat, amennyiben ez a terrorista 
bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása 
érdekében szükséges. Ezen irányelv 
rendelkezései nem érintik a rendőrségi és 
igazságügyi hatóságok közötti 
információcserére vonatkozó más uniós 
eszközöket, beleértve az Európai 
Rendőrségi Hivatal (Europol) 
létrehozásáról szóló, 2009. április 6-i 
2009/371/IB tanácsi határozatot és az 
Európai Unió tagállamainak bűnüldöző 
hatóságai közötti, információ és
bűnüldözési operatív információ cseréjének 
leegyszerűsítéséről szóló, 2006. december 
18-i 2006/960/IB tanácsi kerethatározatot. 
A bűnüldöző és az igazságügyi hatóságok 
közötti ilyen jellegű PNR-adatcserére a 
rendőrségi és igazságügyi együttműködésre 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(20) Az utasnyilvántartó hatóság 
megosztja a tagállamokkal az általa kapott 
PNR-adatokat, amennyiben ez a terrorista 
bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása 
érdekében szükséges. A tagállamoknak 
jogosultnak kell lenniük arra, hogy a 
PNR-adatokat a fentiekkel egyező 
feltételek mellett egymás között 
kicseréljék. Ezen irányelv rendelkezései 
nem érintik a rendőrségi és igazságügyi 
hatóságok közötti információcserére 
vonatkozó más uniós eszközöket, beleértve 
az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) 
létrehozásáról szóló, 2009. április 6-i 
2009/371/IB tanácsi határozatot és az 
Európai Unió tagállamainak bűnüldöző 
hatóságai közötti, információ és 
bűnüldözési operatív információ cseréjének 
leegyszerűsítéséről szóló, 2006. december 
18-i 2006/960/IB tanácsi kerethatározatot. 
A bűnüldöző és az igazságügyi hatóságok 
közötti ilyen jellegű PNR-adatcserére a 
rendőrségi és igazságügyi együttműködésre 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Or. de

Módosítás 126
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A tagállamok megosztják a többi 
tagállammal az általuk kapott 
PNR-adatokat, amennyiben ez a terrorista 
bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása 
érdekében szükséges. Ezen irányelv
rendelkezései nem érintik a rendőrségi és 
igazságügyi hatóságok közötti 
információcserére vonatkozó más uniós 
eszközöket, beleértve az Európai 
Rendőrségi Hivatal (Europol) 
létrehozásáról szóló, 2009. április 6-i 
2009/371/IB tanácsi határozatot és az 
Európai Unió tagállamainak bűnüldöző 
hatóságai közötti, információ és 
bűnüldözési operatív információ 
cseréjének leegyszerűsítéséről szóló, 2006. 
december 18-i 2006/960/IB tanácsi 
kerethatározatot. A bűnüldöző és az 
igazságügyi hatóságok közötti ilyen jellegű 
PNR-adatcserére a rendőrségi és 
igazságügyi együttműködésre vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni.

(20) A tagállamok megosztják a többi 
tagállammal az általuk kapott 
PNR-adatokat, amennyiben ez az ebben az 
irányelvben meghatározott terrorista 
bűncselekmények és súlyos nemzetközi 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása 
érdekében szükséges. A bűnüldöző és az 
igazságügyi hatóságok közötti ilyen jellegű 
PNR-adatcserére a rendőrségi és 
igazságügyi együttműködésre vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 127
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A tagállamok megosztják a többi 
tagállammal az általuk kapott 
PNR-adatokat, amennyiben ez a terrorista 
bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása 
érdekében szükséges. Ezen irányelv 
rendelkezései nem érintik a rendőrségi és 

(20) A tagállamok megosztják a többi 
tagállammal az általuk kapott 
PNR-adatokat, amennyiben ez a terrorista 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása 
érdekében szükséges. Ezen irányelv 
rendelkezései nem érintik a rendőrségi és 
igazságügyi hatóságok közötti 
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igazságügyi hatóságok közötti 
információcserére vonatkozó más uniós 
eszközöket, beleértve az Európai 
Rendőrségi Hivatal (Europol) 
létrehozásáról szóló, 2009. április 6-i 
2009/371/IB tanácsi határozatot és az 
Európai Unió tagállamainak bűnüldöző 
hatóságai közötti, információ és 
bűnüldözési operatív információ cseréjének 
leegyszerűsítéséről szóló, 2006. december 
18-i 2006/960/IB tanácsi kerethatározatot. 
A bűnüldöző és az igazságügyi hatóságok 
közötti ilyen jellegű PNR-adatcserére a 
rendőrségi és igazságügyi együttműködésre 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

információcserére vonatkozó más uniós 
eszközöket, beleértve az Európai 
Rendőrségi Hivatal (Europol) 
létrehozásáról szóló, 2009. április 6-i 
2009/371/IB tanácsi határozatot és az 
Európai Unió tagállamainak bűnüldöző 
hatóságai közötti, információ és
bűnüldözési operatív információ cseréjének 
leegyszerűsítéséről szóló, 2006. december 
18-i 2006/960/IB tanácsi kerethatározatot. 
A bűnüldöző és az igazságügyi hatóságok 
közötti ilyen jellegű PNR-adatcserére a 
rendőrségi és igazságügyi együttműködésre 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 128
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A tagállamok megosztják a többi 
tagállammal az általuk kapott 
PNR-adatokat, amennyiben ez a terrorista 
bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása 
érdekében szükséges. Ezen irányelv 
rendelkezései nem érintik a rendőrségi és 
igazságügyi hatóságok közötti 
információcserére vonatkozó más uniós 
eszközöket, beleértve az Európai 
Rendőrségi Hivatal (Europol) 
létrehozásáról szóló, 2009. április 6-i 
2009/371/IB tanácsi határozatot és az 
Európai Unió tagállamainak bűnüldöző 
hatóságai közötti, információ és 
bűnüldözési operatív információ cseréjének 
leegyszerűsítéséről szóló, 2006. december 
18-i 2006/960/IB tanácsi kerethatározatot. 
A bűnüldöző és az igazságügyi hatóságok 

(20) A tagállamok megosztják a többi 
tagállammal az általuk kapott 
PNR-adatokat, amennyiben ez a terrorista 
bűncselekmények és súlyos nemzetközi 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása 
érdekében szükséges. Ezen irányelv 
rendelkezései nem érintik a rendőrségi és 
igazságügyi hatóságok közötti 
információcserére vonatkozó más uniós 
eszközöket, beleértve az Európai 
Rendőrségi Hivatal (Europol) 
létrehozásáról szóló, 2009. április 6-i 
2009/371/IB tanácsi határozatot és az 
Európai Unió tagállamainak bűnüldöző 
hatóságai közötti, információ és 
bűnüldözési operatív információ cseréjének 
leegyszerűsítéséről szóló, 2006. december 
18-i 2006/960/IB tanácsi kerethatározatot. 
A bűnüldöző és az igazságügyi hatóságok 
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közötti ilyen jellegű PNR-adatcserére a 
rendőrségi és igazságügyi együttműködésre 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

közötti ilyen jellegű PNR-adatcserére a 
rendőrségi és igazságügyi együttműködésre 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 129
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A tagállamok megosztják a többi 
tagállammal az általuk kapott 
PNR-adatokat, amennyiben ez a terrorista 
bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása 
érdekében szükséges. Ezen irányelv 
rendelkezései nem érintik a rendőrségi és 
igazságügyi hatóságok közötti 
információcserére vonatkozó más uniós 
eszközöket, beleértve az Európai 
Rendőrségi Hivatal (Europol) 
létrehozásáról szóló, 2009. április 6-i 
2009/371/IB tanácsi határozatot és az 
Európai Unió tagállamainak bűnüldöző 
hatóságai közötti, információ és 
bűnüldözési operatív információ cseréjének 
leegyszerűsítéséről szóló, 2006. december 
18-i 2006/960/IB tanácsi kerethatározatot. 
A bűnüldöző és az igazságügyi hatóságok 
közötti ilyen jellegű PNR-adatcserére a 
rendőrségi és igazságügyi együttműködésre 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(20) A tagállamok megosztják a többi 
tagállammal az általuk kapott 
PNR-adatokat, amennyiben ez a terrorista 
bűncselekmények és súlyos nemzetközi 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása 
érdekében szükséges. Ezen irányelv 
rendelkezései nem érintik a rendőrségi és 
igazságügyi hatóságok közötti 
információcserére vonatkozó más uniós 
eszközöket, beleértve az Európai 
Rendőrségi Hivatal (Europol) 
létrehozásáról szóló, 2009. április 6-i 
2009/371/IB tanácsi határozatot és az 
Európai Unió tagállamainak bűnüldöző 
hatóságai közötti, információ és 
bűnüldözési operatív információ cseréjének 
leegyszerűsítéséről szóló, 2006. december 
18-i 2006/960/IB tanácsi kerethatározatot. 
A bűnüldöző és az igazságügyi hatóságok 
közötti ilyen jellegű PNR-adatcserére a 
rendőrségi és igazságügyi együttműködésre 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 130
Alexander Alvaro
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Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A PNR-adatok illetékes megőrzése 
időtartamának arányosnak kell lennie a 
terrorista bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzésének, 
felderítésének, kivizsgálásának és 
büntetőeljárás alá vonásának céljaival. Az 
adatok és felhasználásuk jellege 
következtében szükséges az, hogy a PNR-
adatokat kellően hosszú ideig őrizzék meg, 
az elemzések során és a nyomozásokban 
való felhasználás érdekében. Az 
aránytalan felhasználás elkerülése 
érdekében szükséges, hogy a kezdeti 
időszakot követően a névtelenített adatok 
csak nagyon szigorú és korlátozott 
feltételek mellett legyenek hozzáférhetőek.

törölve

Or. en

Módosítás 131
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A PNR-adatok illetékes megőrzése 
időtartamának arányosnak kell lennie a
terrorista bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzésének, 
felderítésének, kivizsgálásának és 
büntetőeljárás alá vonásának céljaival. Az 
adatok és felhasználásuk jellege 
következtében szükséges az, hogy a PNR-
adatokat kellően hosszú ideig őrizzék meg, 
az elemzések során és a nyomozásokban 
való felhasználás érdekében. Az 
aránytalan felhasználás elkerülése 
érdekében szükséges, hogy a kezdeti 
időszakot követően a névtelenített adatok 

(21) A PNR-adatok illetékes megőrzése 
időtartamának szükségesnek és arányosnak 
kell lennie a terrorista bűncselekmények és 
súlyos nemzetközi bűncselekmények 
megelőzésének, felderítésének, 
kivizsgálásának és büntetőeljárás alá 
vonásának céljaival. Az aránytalan 
felhasználás elkerülése érdekében 
szükséges, hogy a kezdeti időszakot 
követően a személytelenített adatok csak 
nagyon szigorú és korlátozott feltételek 
mellett legyenek hozzáférhetőek.
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csak nagyon szigorú és korlátozott 
feltételek mellett legyenek hozzáférhetőek.

Or. en

Módosítás 132
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A PNR-adatok illetékes megőrzése 
időtartamának arányosnak kell lennie a 
terrorista bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzésének, 
felderítésének, kivizsgálásának és 
büntetőeljárás alá vonásának céljaival. Az 
adatok és felhasználásuk jellege 
következtében szükséges az, hogy a PNR-
adatokat kellően hosszú ideig őrizzék meg, 
az elemzések során és a nyomozásokban 
való felhasználás érdekében. Az 
aránytalan felhasználás elkerülése 
érdekében szükséges, hogy a kezdeti 
időszakot követően a névtelenített adatok 
csak nagyon szigorú és korlátozott 
feltételek mellett legyenek hozzáférhetőek.

(21) A PNR-adatok illetékes megőrzése 
időtartamának arányosnak kell lennie a 
terrorista bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzésének, 
felderítésének, kivizsgálásának és 
büntetőeljárás alá vonásának céljaival. Az 
adatok és felhasználásuk jellege 
következtében szükséges az, hogy a PNR-
adatokat kellően hosszú ideig őrizzék meg, 
az elemzések során és a nyomozásokban 
való felhasználás érdekében.

Or. en

Módosítás 133
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A PNR-adatok illetékes megőrzése 
időtartamának arányosnak kell lennie a 
terrorista bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzésének, 

(21) A PNR-adatok illetékes megőrzése 
időtartamának arányosnak kell lennie a 
terrorista bűncselekmények és súlyos 
nemzetközi bűncselekmények 
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felderítésének, kivizsgálásának és 
büntetőeljárás alá vonásának céljaival. Az 
adatok és felhasználásuk jellege 
következtében szükséges az, hogy a PNR-
adatokat kellően hosszú ideig őrizzék meg, 
az elemzések során és a nyomozásokban 
való felhasználás érdekében. Az 
aránytalan felhasználás elkerülése 
érdekében szükséges, hogy a kezdeti 
időszakot követően a névtelenített adatok 
csak nagyon szigorú és korlátozott 
feltételek mellett legyenek hozzáférhetőek.

megelőzésének, felderítésének, 
kivizsgálásának és büntetőeljárás alá 
vonásának céljaival. Az aránytalan 
felhasználás elkerülése érdekében 
szükséges, hogy a kezdeti időszakot 
követően a véglegesen névtelenített adatok 
csak nagyon szigorú és korlátozott 
feltételek mellett legyenek hozzáférhetőek.

Or. en

Módosítás 134
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A PNR-adatok illetékes megőrzése 
időtartamának arányosnak kell lennie a 
terrorista bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzésének, 
felderítésének, kivizsgálásának és 
büntetőeljárás alá vonásának céljaival. Az 
adatok és felhasználásuk jellege 
következtében szükséges az, hogy a PNR-
adatokat kellően hosszú ideig őrizzék meg, 
az elemzések során és a nyomozásokban 
való felhasználás érdekében. Az aránytalan 
felhasználás elkerülése érdekében 
szükséges, hogy a kezdeti időszakot 
követően a névtelenített adatok csak 
nagyon szigorú és korlátozott feltételek 
mellett legyenek hozzáférhetőek.

(21) A PNR-adatok illetékes megőrzése 
időtartamának arányosnak kell lennie a 
terrorista bűncselekmények és súlyos 
nemzetközi bűncselekmények 
megelőzésének, felderítésének, 
kivizsgálásának és büntetőeljárás alá 
vonásának céljaival. Az adatok és 
felhasználásuk jellege következtében 
szükséges az, hogy a PNR-adatokat kellően 
hosszú ideig őrizzék meg, az elemzések 
során és a nyomozásokban való 
felhasználás érdekében. Az aránytalan 
felhasználás elkerülése érdekében 
szükséges, hogy a kezdeti időszakot 
követően az adatok teljes mértékben 
névtelenítésre kerüljenek.

Or. en

Módosítás 135
Carmen Romero López, Birgit Sippel
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Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A PNR-adatok illetékes megőrzése 
időtartamának arányosnak kell lennie a 
terrorista bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzésének, 
felderítésének, kivizsgálásának és 
büntetőeljárás alá vonásának céljaival. Az 
adatok és felhasználásuk jellege 
következtében szükséges az, hogy a PNR-
adatokat kellően hosszú ideig őrizzék meg, 
az elemzések során és a nyomozásokban 
való felhasználás érdekében. Az aránytalan 
felhasználás elkerülése érdekében 
szükséges, hogy a kezdeti időszakot 
követően a névtelenített adatok csak 
nagyon szigorú és korlátozott feltételek 
mellett legyenek hozzáférhetőek.

(21) A PNR-adatok illetékes megőrzése 
időtartamának arányosnak kell lennie a 
terrorista bűncselekmények 
megelőzésének, felderítésének, 
kivizsgálásának és büntetőeljárás alá 
vonásának céljaival. Az adatok és 
felhasználásuk jellege következtében 
szükséges az, hogy a PNR-adatokat kellően 
hosszú ideig őrizzék meg, az elemzések 
során és a nyomozásokban való 
felhasználás érdekében. Az aránytalan 
felhasználás elkerülése érdekében 
szükséges, hogy a kezdeti időszakot 
követően a névtelenített adatok csak 
nagyon szigorú és korlátozott feltételek 
mellett legyenek hozzáférhetőek.

Or. en

Módosítás 136
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A PNR-adatok illetékes megőrzése 
időtartamának arányosnak kell lennie a 
terrorista bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzésének, 
felderítésének, kivizsgálásának és 
büntetőeljárás alá vonásának céljaival. Az 
adatok és felhasználásuk jellege 
következtében szükséges az, hogy a PNR-
adatokat kellően hosszú ideig őrizzék meg, 
az elemzések során és a nyomozásokban 
való felhasználás érdekében. Az 
aránytalan felhasználás elkerülése 
érdekében szükséges, hogy a kezdeti 

(21) A PNR-adatok illetékes megőrzése 
időtartamának arányosnak kell lennie a 
terrorista bűncselekmények és súlyos 
nemzetközi bűncselekmények 
megelőzésének, felderítésének, 
kivizsgálásának és büntetőeljárás alá 
vonásának céljaival. Az adatok és 
felhasználásuk jellege következtében 
szükséges az, hogy a PNR-adatokat kellően 
hosszú ideig őrizzék meg, az elemzések 
során és a nyomozásokban való 
felhasználás érdekében.
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időszakot követően a névtelenített adatok 
csak nagyon szigorú és korlátozott 
feltételek mellett legyenek hozzáférhetőek.

Or. en

Módosítás 137
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Amennyiben egyedi PNR-adatot 
továbbítottak az illetékes hatósághoz, és 
azt egy adott bűnügyi nyomozás vagy 
bűnüldözés kapcsán használják fel, az 
ilyen adatnak az illetékes hatóság általi 
megőrzésére a tagállam nemzeti jogát kell 
alkalmazni, figyelmen kívül hagyva az 
ebben az irányelvben meghatározott 
megőrzési időszakokat.

törölve

Or. en

Módosítás 138
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A PNR-adatoknak az egyes 
tagállamok utasnyilvántartó hatósága és 
illetékes hatóságai általi belföldi 
feldolgozására ezen hatóságok nemzeti 
joga szerint a személyes adatok védelmére 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, 
amelyek összhangban állnak a 
büntetőügyekben folytatott rendőrségi és 
igazságügyi együttműködés keretében 
feldolgozott személyes adatok védelméről 

törölve
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szóló, 2008. november 27-i 2008/977/IB 
kerethatározattal (a továbbiakban: a 
2008/977/IB kerethatározat).

Or. en

Módosítás 139
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A PNR-adatoknak az egyes 
tagállamok utasnyilvántartó hatósága és 
illetékes hatóságai általi belföldi 
feldolgozására ezen hatóságok nemzeti 
joga szerint a személyes adatok védelmére 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, 
amelyek összhangban állnak a 
büntetőügyekben folytatott rendőrségi és 
igazságügyi együttműködés keretében 
feldolgozott személyes adatok védelméről
szóló, 2008. november 27-i 2008/977/IB 
kerethatározattal (a továbbiakban: a 
2008/977/IB kerethatározat).

(23) A PNR-adatoknak az egyes 
tagállamok utasnyilvántartó hatósága és 
illetékes hatóságai általi belföldi 
feldolgozására ezen hatóságok nemzeti 
joga szerint a személyes adatok védelmére 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, 
amelyek összhangban állnak a személyes 
adatoknak az illetékes hatóságok által a 
bűncselekmények megelőzése, nyomozása, 
felderítése, büntetőeljárás lefolytatása 
vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása 
céljából végzett feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 
[...] európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel, és biztosítják az Európai Unió 
Alapjogi Chartája, az Európa Tanács az 
egyéneknek a személyes adatok gépi 
feldolgozása során való védelméről szóló 
108. egyezménye és az emberi jogok és 
alapvető szabadságok védelméről szóló 
európai egyezmény által kínált magas 
színvonalú védelem tiszteletben tartását.

Or. en

Indokolás

Az uniós PNR-irányelvet megelőzően kell elfogadni a személyes adatoknak az illetékes 
hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, büntetőeljárás 
lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 
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irányelvet.

Módosítás 140
Axel Voss

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A PNR-adatoknak az egyes 
tagállamok utasnyilvántartó hatósága és 
illetékes hatóságai általi belföldi 
feldolgozására ezen hatóságok nemzeti 
joga szerint a személyes adatok védelmére 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, 
amelyek összhangban állnak a 
büntetőügyekben folytatott rendőrségi és 
igazságügyi együttműködés keretében 
feldolgozott személyes adatok védelméről 
szóló, 2008. november 27-i 2008/977/IB 
kerethatározattal (a továbbiakban: a 
2008/977/IB kerethatározat).

(23) A PNR-adatoknak az egyes 
tagállamok illetékes hatóságai általi 
belföldi feldolgozására ezen hatóságok 
nemzeti joga szerint a személyes adatok 
védelmére vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni, amelyek összhangban állnak a 
büntetőügyekben folytatott rendőrségi és 
igazságügyi együttműködés keretében 
feldolgozott személyes adatok védelméről 
szóló, 2008. november 27-i 2008/977/IB 
kerethatározattal (a továbbiakban: a 
2008/977/IB kerethatározat).

Or. de

Módosítás 141
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A PNR-adatoknak az egyes 
tagállamok utasnyilvántartó hatósága és 
illetékes hatóságai általi belföldi 
feldolgozására ezen hatóságok nemzeti 
joga szerint a személyes adatok védelmére 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, 
amelyek összhangban állnak a 
büntetőügyekben folytatott rendőrségi és 
igazságügyi együttműködés keretében 
feldolgozott személyes adatok védelméről 

(23) A PNR-adatoknak az egyes 
tagállamok utasnyilvántartó hatósága és 
illetékes hatóságai általi belföldi 
feldolgozására ezen hatóságok nemzeti 
joga szerint a személyes adatok védelmére 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, 
amelyek összhangban állnak a 
büntetőügyekben folytatott rendőrségi és 
igazságügyi együttműködés keretében 
feldolgozott személyes adatok védelméről 
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szóló, 2008. november 27-i 2008/977/IB 
kerethatározattal (a továbbiakban: a 
2008/977/IB kerethatározat).

szóló, 2008. november 27-i 2008/977/IB 
kerethatározattal (a továbbiakban: a 
2008/977/IB kerethatározat) és a személyes 
adatok feldolgozása vonatkozásában az 
egyének védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról szóló, 1995. október 
24-i 95/46/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvvel1.

_____________
1 HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

Or. en

Módosítás 142
Véronique Mathieu

Irányelvre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Azon légi fuvarozók esetében, akik 
az utazási irodán keresztül jegyet foglaló 
utasok elérhetőségi adatait gyűjtik, nem 
engedhető meg, hogy ezeket az adatokat 
üzleti célokra felhasználják.

Or. fr

Indokolás

Egy légi fuvarozó nem használhatja fel üzleti célokra azon utasok adatait, akik ezen adatokat 
szándékosan csak egy utazási irodának adták meg.

Módosítás 143
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Figyelemmel a személyes adatok törölve
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védelmére vonatkozó jogra, az 
adatalanyoknak a PNR-adataik 
feldolgozásához fűződő jogainak, így a 
hozzáféréshez, a kijavításhoz, a törléshez 
és a tiltáshoz fűződő jogoknak, továbbá a 
kártérítéshez és a bírói jogorvoslathoz 
fűződő jogoknak összhangban kell állniuk 
a 2008/977/IB kerethatározattal.

Or. en

Módosítás 144
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Figyelemmel a személyes adatok 
védelmére vonatkozó jogra, az 
adatalanyoknak a PNR-adataik 
feldolgozásához fűződő jogainak, így a 
hozzáféréshez, a kijavításhoz, a törléshez 
és a tiltáshoz fűződő jogoknak, továbbá a 
kártérítéshez és a bírói jogorvoslathoz 
fűződő jogoknak összhangban kell állniuk 
a 2008/977/IB kerethatározattal.

(24) Figyelemmel a személyes adatok 
védelmére vonatkozó jogra, az 
adatalanyoknak a PNR-adataik 
feldolgozásához fűződő jogainak, így a 
hozzáféréshez, a kijavításhoz, a törléshez 
és a tiltáshoz fűződő jogoknak, továbbá a 
kártérítéshez és a bírói jogorvoslathoz 
fűződő jogoknak összhangban kell állniuk 
a személyes adatoknak az illetékes 
hatóságok által a bűncselekmények 
megelőzése, nyomozása, felderítése, 
büntetőeljárás lefolytatása vagy 
büntetőjogi szankciók végrehajtása 
céljából végzett feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 
[...] európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel, az Európai Unió Alapjogi 
Chartájával, az Európa Tanács az 
egyéneknek a személyes adatok gépi 
feldolgozása során való védelméről szóló 
108. egyezményével és az emberi jogok és 
alapvető szabadságok védelméről szóló 
európai egyezménnyel.

Or. en
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Indokolás

Az uniós PNR-irányelvet megelőzően kell elfogadni a személyes adatoknak az illetékes 
hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, büntetőeljárás 
lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 
irányelvet.

Módosítás 145
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Figyelemmel a személyes adatok 
védelmére vonatkozó jogra, az 
adatalanyoknak a PNR-adataik 
feldolgozásához fűződő jogainak, így a 
hozzáféréshez, a kijavításhoz, a törléshez 
és a tiltáshoz fűződő jogoknak, továbbá a 
kártérítéshez és a bírói jogorvoslathoz 
fűződő jogoknak összhangban kell állniuk 
a 2008/977/IB kerethatározattal.

(24) Figyelemmel a személyes adatok 
védelmére vonatkozó jogra, az 
adatalanyoknak a PNR-adataik 
feldolgozásához fűződő jogainak, így a 
hozzáféréshez, a kijavításhoz, a törléshez 
és a tiltáshoz fűződő jogoknak, továbbá a 
kártérítéshez és a bírói jogorvoslathoz 
fűződő jogoknak összhangban kell állniuk 
a 2008/977/IB kerethatározattal és a 
95/46/EK irányelvvel.

Or. en

Módosítás 146
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Figyelemmel az utasoknak a 
személyes adataik feldolgozásáról szóló 
tájékoztatáshoz való jogára, a tagállamok 
biztosítják, hogy pontos tájékoztatásban 
részesüljenek a PNR-adatok gyűjtéséről és 
azok továbbításáról az utasnyilvántartó 
hatósághoz.

törölve
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Or. en

Módosítás 147
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Figyelemmel az utasoknak a 
személyes adataik feldolgozásáról szóló 
tájékoztatáshoz való jogára, a tagállamok 
biztosítják, hogy pontos tájékoztatásban 
részesüljenek a PNR-adatok gyűjtéséről és
azok továbbításáról az utasnyilvántartó 
hatósághoz.

(25) Figyelemmel az utasoknak a 
személyes adataik feldolgozásáról szóló 
tájékoztatáshoz való jogára, a tagállamok 
biztosítják, hogy időszerű és átlátható 
módon történő, pontos és teljes körű 
tájékoztatásban részesüljenek a 
PNR-adatok gyűjtéséről és azok 
továbbításáról az utasnyilvántartó 
hatósághoz.

Or. en

Módosítás 148
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a PNR-adatok felhasználása 
érdekében hozott intézkedések költségét
ne hárítsák át az utasokra.

Or. en

Módosítás 149
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A PNR-adatok tagállamok általi 
továbbítása harmadik országokba csak 
eseti alapon engedélyezhető, összhangban 
a 2008/977/IB kerethatározattal. A 
személyes adatok védelmének biztosítása 
érdekében az ilyen adattovábbításnak 
további követelményeknek kell 
megfelelnie az adattovábbítás célja, a 
fogadó hatóság minősége és a harmadik 
országba továbbítandó személyes adatokra 
vonatkozó védelmi intézkedések 
tekintetében.

törölve

Or. en

Módosítás 150
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A PNR-adatok tagállamok általi 
továbbítása harmadik országokba csak 
eseti alapon engedélyezhető, összhangban 
a 2008/977/IB kerethatározattal. A 
személyes adatok védelmének biztosítása 
érdekében az ilyen adattovábbításnak 
további követelményeknek kell 
megfelelnie az adattovábbítás célja, a 
fogadó hatóság minősége és a harmadik 
országba továbbítandó személyes adatokra 
vonatkozó védelmi intézkedések 
tekintetében.

(26) A PNR-adatok tagállamok általi 
továbbítása harmadik országokba csak 
eseti alapon és csak akkor engedélyezhető, 
ha a továbbítás a terrorista 
bűncselekmények vagy súlyos nemzetközi 
bűncselekmények megelőzésének, 
nyomozásának, felderítésének biztosítása 
vagy büntetőeljárás lefolytatása érdekében 
szükséges és azzal arányos, összhangban a 
személyes adatoknak az illetékes 
hatóságok által a bűncselekmények 
megelőzése, nyomozása, felderítése, 
büntetőeljárás lefolytatása vagy 
büntetőjogi szankciók végrehajtása 
céljából végzett feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 
[.../2012/EU] európai parlamenti és 
tanácsi irányelvvel. A személyes adatok 
védelmének biztosítása érdekében az ilyen 
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adattovábbításnak további 
követelményeknek kell megfelelnie az 
adattovábbítás célja, a fogadó hatóság 
minősége és a harmadik országba 
továbbítandó személyes adatokra 
vonatkozó védelmi intézkedések 
tekintetében, biztosítva az Európai Unió 
Alapjogi Chartája, az Európa Tanács az 
egyéneknek a személyes adatok gépi 
feldolgozása során való védelméről szóló 
108. egyezménye és az emberi jogok és 
alapvető szabadságok védelméről szóló 
európai egyezmény betartását.

Or. en

Módosítás 151
Axel Voss

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A PNR-adatok tagállamok általi 
továbbítása harmadik országokba csak 
eseti alapon engedélyezhető, összhangban 
a 2008/977/IB kerethatározattal. A 
személyes adatok védelmének biztosítása 
érdekében az ilyen adattovábbításnak 
további követelményeknek kell 
megfelelnie az adattovábbítás célja, a 
fogadó hatóság minősége és a harmadik 
országba továbbítandó személyes adatokra 
vonatkozó védelmi intézkedések 
tekintetében.

(26) A PNR-adatok utasnyilvántartó 
hatóság általi továbbítása harmadik 
országokba csak eseti alapon 
engedélyezhető, összhangban a 
2008/977/IB kerethatározattal. A 
személyes adatok védelmének biztosítása 
érdekében az ilyen adattovábbításnak 
további követelményeknek kell 
megfelelnie az adattovábbítás célja, a 
fogadó hatóság minősége és a harmadik 
országba továbbítandó személyes adatokra 
vonatkozó védelmi intézkedések 
tekintetében.

Or. de

Módosítás 152
Martin Ehrenhauser
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Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A PNR-adatok tagállamok általi 
továbbítása harmadik országokba csak 
eseti alapon engedélyezhető, összhangban 
a 2008/977/IB kerethatározattal. A 
személyes adatok védelmének biztosítása 
érdekében az ilyen adattovábbításnak 
további követelményeknek kell 
megfelelnie az adattovábbítás célja, a 
fogadó hatóság minősége és a harmadik 
országba továbbítandó személyes adatokra 
vonatkozó védelmi intézkedések 
tekintetében.

(26) A PNR-adatok tagállamok általi 
továbbítása harmadik országokba csak 
eseti alapon engedélyezhető, összhangban 
a 2008/977/IB kerethatározattal és az uniós 
adatvédelmi jogszabályokkal.

Or. en

Módosítás 153
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) A PNR-adatok továbbításának 
azokra az esetekre kell korlátozódnia, 
amikor az elengedhetetlen konkrét 
terrorista bűncselekmények 
megelőzéséhez és felderítéséhez, illetve 
harmadik országok érintettsége esetében 
arra csak az uniós adatvédelmi 
jogszabályok betartása mellett kerülhet 
sor.

Or. en

Módosítás 154
Alexander Alvaro
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Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A 2008/977/IB kerethatározattal 
létrehozott nemzeti felügyeleti hatóságnak 
szintén van feladata az irányelv 
rendelkezéseinek alkalmazásával és 
végrehajtásával kapcsolatos tanácsadás és 
figyelemmel kísérés területén.

törölve

Or. en

Módosítás 155
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A 2008/977/IB kerethatározattal
létrehozott nemzeti felügyeleti hatóságnak 
szintén van feladata az irányelv 
rendelkezéseinek alkalmazásával és 
végrehajtásával kapcsolatos tanácsadás és 
figyelemmel kísérés területén.

(27) A személyes adatoknak az illetékes 
hatóságok által a bűncselekmények 
megelőzése, nyomozása, felderítése, 
büntetőeljárás lefolytatása vagy 
büntetőjogi szankciók végrehajtása 
céljából végzett feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 
[...] európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel létrehozandó nemzeti 
felügyeleti hatóságnak szintén van feladata 
az irányelv rendelkezéseinek 
alkalmazásával és végrehajtásával 
kapcsolatos tanácsadás és figyelemmel 
kísérés területén. A nemzeti adatvédelmi 
hatóságok feladata az irányelv 
adatvédelmi rendelkezéseinek 
alkalmazásával és végrehajtásával 
kapcsolatos tanácsadás és figyelemmel 
kísérés.

Or. en
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Módosítás 156
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Ez az irányelv nem érinti a 
tagállamok azon lehetőségét, hogy a belső 
joguk alapján rendelkezzenek a PNR-
adatok gyűjtésének és kezelésnek olyan 
rendszeréről, amely az ezen irányelvben 
foglaltaktól eltérő célokat szolgál, vagy 
amelyek az ezen irányelvben foglaltaktól 
eltérő fuvarozóktól származnak, a belső 
légi járatok tekintetében, feltéve, hogy 
ezek megfelelnek a vonatkozó adatvédelmi 
rendelkezéseknek, amennyiben ezek a 
belső jogszabályok tiszteletben tartják az 
uniós jogi vívmányokat. A belső légi 
járatokra vonatkozó PNR-adatok 
gyűjtésének szabályozására egy későbbi 
időpontban vissza kell térni.

törölve

Or. en

Módosítás 157
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Ez az irányelv nem érinti a 
tagállamok azon lehetőségét, hogy a belső 
joguk alapján rendelkezzenek a PNR-
adatok gyűjtésének és kezelésnek olyan 
rendszeréről, amely az ezen irányelvben 
foglaltaktól eltérő célokat szolgál, vagy 
amelyek az ezen irányelvben foglaltaktól 
eltérő fuvarozóktól származnak, a belső 
légi járatok tekintetében, feltéve, hogy 

törölve
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ezek megfelelnek a vonatkozó adatvédelmi 
rendelkezéseknek, amennyiben ezek a 
belső jogszabályok tiszteletben tartják az 
uniós jogi vívmányokat. A belső légi 
járatokra vonatkozó PNR-adatok 
gyűjtésének szabályozására egy későbbi 
időpontban vissza kell térni.

Or. en

Módosítás 158
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Ez az irányelv nem érinti a 
tagállamok azon lehetőségét, hogy a belső 
joguk alapján rendelkezzenek a PNR-
adatok gyűjtésének és kezelésnek olyan 
rendszeréről, amely az ezen irányelvben 
foglaltaktól eltérő célokat szolgál, vagy 
amelyek az ezen irányelvben foglaltaktól 
eltérő fuvarozóktól származnak, a belső 
légi járatok tekintetében, feltéve, hogy 
ezek megfelelnek a vonatkozó adatvédelmi 
rendelkezéseknek, amennyiben ezek a 
belső jogszabályok tiszteletben tartják az 
uniós jogi vívmányokat. A belső légi 
járatokra vonatkozó PNR-adatok 
gyűjtésének szabályozására egy későbbi 
időpontban vissza kell térni.

törölve

Or. en

Módosítás 159
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Ez az irányelv nem érinti a 
tagállamok azon lehetőségét, hogy a belső 
joguk alapján rendelkezzenek a PNR-
adatok gyűjtésének és kezelésnek olyan 
rendszeréről, amely az ezen irányelvben 
foglaltaktól eltérő célokat szolgál, vagy 
amelyek az ezen irányelvben foglaltaktól 
eltérő fuvarozóktól származnak, a belső 
légi járatok tekintetében, feltéve, hogy 
ezek megfelelnek a vonatkozó adatvédelmi 
rendelkezéseknek, amennyiben ezek a 
belső jogszabályok tiszteletben tartják az 
uniós jogi vívmányokat. A belső légi 
járatokra vonatkozó PNR-adatok 
gyűjtésének szabályozására egy későbbi 
időpontban vissza kell térni.

törölve

Or. en

Módosítás 160
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Ez az irányelv nem érinti a 
tagállamok azon lehetőségét, hogy a belső 
joguk alapján rendelkezzenek a PNR-
adatok gyűjtésének és kezelésnek olyan 
rendszeréről, amely az ezen irányelvben 
foglaltaktól eltérő célokat szolgál, vagy 
amelyek az ezen irányelvben foglaltaktól 
eltérő fuvarozóktól származnak, a belső 
légi járatok tekintetében, feltéve, hogy 
ezek megfelelnek a vonatkozó adatvédelmi 
rendelkezéseknek, amennyiben ezek a 
belső jogszabályok tiszteletben tartják az 
uniós jogi vívmányokat. A belső légi 
járatokra vonatkozó PNR-adatok 
gyűjtésének szabályozására egy későbbi 
időpontban vissza kell térni.

törölve
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Or. en

Módosítás 161
Axel Voss

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Ez az irányelv nem érinti a 
tagállamok azon lehetőségét, hogy a belső 
joguk alapján rendelkezzenek a PNR-
adatok gyűjtésének és kezelésnek olyan 
rendszeréről, amely az ezen irányelvben 
foglaltaktól eltérő célokat szolgál, vagy 
amelyek az ezen irányelvben foglaltaktól 
eltérő fuvarozóktól származnak, a belső 
légi járatok tekintetében, feltéve, hogy 
ezek megfelelnek a vonatkozó adatvédelmi 
rendelkezéseknek, amennyiben ezek a 
belső jogszabályok tiszteletben tartják az 
uniós jogi vívmányokat. A belső légi 
járatokra vonatkozó PNR-adatok 
gyűjtésének szabályozására egy későbbi 
időpontban vissza kell térni.

törölve

Or. de

Módosítás 162
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Ez az irányelv nem érinti a 
tagállamok azon lehetőségét, hogy a belső 
joguk alapján rendelkezzenek a PNR-
adatok gyűjtésének és kezelésnek olyan 
rendszeréről, amely az ezen irányelvben 
foglaltaktól eltérő célokat szolgál, vagy 
amelyek az ezen irányelvben foglaltaktól 

törölve
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eltérő fuvarozóktól származnak, a belső 
légi járatok tekintetében, feltéve, hogy 
ezek megfelelnek a vonatkozó adatvédelmi 
rendelkezéseknek, amennyiben ezek a 
belső jogszabályok tiszteletben tartják az 
uniós jogi vívmányokat. A belső légi 
járatokra vonatkozó PNR-adatok 
gyűjtésének szabályozására egy későbbi 
időpontban vissza kell térni.

Or. en

Módosítás 163
Hubert Pirker, Frank Engel

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Ez az irányelv nem érinti a tagállamok 
azon lehetőségét, hogy a belső joguk 
alapján rendelkezzenek a PNR-adatok 
gyűjtésének és kezelésnek olyan
rendszeréről, amely az ezen irányelvben 
foglaltaktól eltérő célokat szolgál, vagy 
amelyek az ezen irányelvben foglaltaktól 
eltérő fuvarozóktól származnak, a belső 
légi járatok tekintetében, feltéve, hogy 
ezek megfelelnek a vonatkozó adatvédelmi 
rendelkezéseknek, amennyiben ezek a 
belső jogszabályok tiszteletben tartják az 
uniós jogi vívmányokat. A belső légi 
járatokra vonatkozó PNR-adatok 
gyűjtésének szabályozására egy későbbi 
időpontban vissza kell térni.

(28) Ez az irányelv nem érinti a tagállamok 
azon lehetőségét, hogy rendelkezzenek az 
olyan PNR-adatok gyűjtésének és 
kezelésnek rendszeréről, amelyek az ezen 
irányelvben foglaltaktól eltérő fuvarozóktól 
származnak, feltéve, hogy ezek 
megfelelnek a vonatkozó adatvédelmi 
rendelkezéseknek, amennyiben ezek 
tiszteletben tartják az uniós jogi 
vívmányokat.

Or. de

Módosítás 164
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Ez az irányelv nem érinti a tagállamok 
azon lehetőségét, hogy a belső joguk 
alapján rendelkezzenek a PNR-adatok 
gyűjtésének és kezelésnek olyan 
rendszeréről, amely az ezen irányelvben 
foglaltaktól eltérő célokat szolgál, vagy 
amelyek az ezen irányelvben foglaltaktól 
eltérő fuvarozóktól származnak, a belső 
légi járatok tekintetében, feltéve, hogy ezek 
megfelelnek a vonatkozó adatvédelmi 
rendelkezéseknek, amennyiben ezek a 
belső jogszabályok tiszteletben tartják az 
uniós jogi vívmányokat. A belső légi 
járatokra vonatkozó PNR-adatok 
gyűjtésének szabályozására egy későbbi 
időpontban vissza kell térni.

(28) Ez az irányelv nem érinti a tagállamok 
azon lehetőségét, hogy a belső joguk 
alapján rendelkezzenek a PNR-adatok 
gyűjtésének és kezelésnek olyan 
rendszeréről, amely az ezen irányelvben 
foglaltaktól eltérő célokat szolgál, vagy 
amelyek az ezen irányelvben foglaltaktól 
eltérő fuvarozóktól származnak, a belső 
légi járatok tekintetében, feltéve, hogy ezek 
megfelelnek a vonatkozó adatvédelmi 
rendelkezéseknek, amennyiben ezek a 
belső jogszabályok tiszteletben tartják az 
uniós jogi vívmányokat. 

Or. en

Módosítás 165
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A személyes adatok feldolgozására –
beleértve a PNR-adatokat is – vonatkozó 
nemzeti rendelkezések tekintetében 
fennálló jogi és technikai különbségek 
következtében, a légi fuvarozóknak 
különböző követelményeknek kell 
megfelelniük már most és a jövőben is, a 
továbbítandó információtípusok 
tekintetében, valamint az illetékes nemzeti 
hatóságok számára szolgáltatandó 
információkra vonatkozó feltételekkel 
kapcsolatban. Ezek a különbségek 
hátráltathatják az illetékes nemzeti 
hatóságok közötti hatékony 
együttműködést a terrorista 
bűncselekmények és súlyos 

törölve
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bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása 
terén.

Or. en

Módosítás 166
Manfred Weber

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A személyes adatok feldolgozására –
beleértve a PNR-adatokat is – vonatkozó 
nemzeti rendelkezések tekintetében 
fennálló jogi és technikai különbségek 
következtében, a légi fuvarozóknak 
különböző követelményeknek kell 
megfelelniük már most és a jövőben is, a 
továbbítandó információtípusok 
tekintetében, valamint az illetékes nemzeti 
hatóságok számára szolgáltatandó 
információkra vonatkozó feltételekkel 
kapcsolatban. Ezek a különbségek 
hátráltathatják az illetékes nemzeti 
hatóságok közötti hatékony 
együttműködést a terrorista 
bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása 
terén.

törölve

Or. de

Módosítás 167
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A személyes adatok feldolgozására –
beleértve a PNR-adatokat is – vonatkozó 
nemzeti rendelkezések tekintetében 
fennálló jogi és technikai különbségek 
következtében, a légi fuvarozóknak 
különböző követelményeknek kell 
megfelelniük már most és a jövőben is, a 
továbbítandó információtípusok 
tekintetében, valamint az illetékes nemzeti 
hatóságok számára szolgáltatandó 
információkra vonatkozó feltételekkel 
kapcsolatban. Ezek a különbségek 
hátráltathatják az illetékes nemzeti 
hatóságok közötti hatékony 
együttműködést a terrorista 
bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása 
terén.

(29) A személyes adatok feldolgozására –
beleértve a PNR-adatokat is – vonatkozó 
nemzeti rendelkezések tekintetében 
fennálló jogi és technikai különbségek 
következtében, a légi fuvarozóknak 
különböző követelményeknek kell 
megfelelniük már most és a jövőben is, a 
továbbítandó információtípusok 
tekintetében, valamint az illetékes nemzeti 
hatóságok számára szolgáltatandó 
információkra vonatkozó feltételekkel 
kapcsolatban. Ezek a különbségek 
hátráltathatják az illetékes nemzeti 
hatóságok közötti hatékony 
együttműködést a terrorista 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása 
terén.

Or. en

Módosítás 168
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A személyes adatok feldolgozására –
beleértve a PNR-adatokat is – vonatkozó 
nemzeti rendelkezések tekintetében 
fennálló jogi és technikai különbségek 
következtében, a légi fuvarozóknak 
különböző követelményeknek kell 
megfelelniük már most és a jövőben is, a 
továbbítandó információtípusok 
tekintetében, valamint az illetékes nemzeti 
hatóságok számára szolgáltatandó 
információkra vonatkozó feltételekkel 
kapcsolatban. Ezek a különbségek 
hátráltathatják az illetékes nemzeti 

(29) A személyes adatok feldolgozására –
beleértve a PNR-adatokat is – vonatkozó 
nemzeti rendelkezések tekintetében 
fennálló jogi és technikai különbségek 
következtében, a légi fuvarozóknak 
különböző követelményeknek kell 
megfelelniük már most és a jövőben is, a 
továbbítandó információtípusok 
tekintetében, valamint az illetékes nemzeti 
hatóságok számára szolgáltatandó 
információkra vonatkozó feltételekkel 
kapcsolatban. Ezek a különbségek 
hátráltathatják az illetékes nemzeti 
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hatóságok közötti hatékony 
együttműködést a terrorista 
bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése,
kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása 
terén.

hatóságok közötti hatékony 
együttműködést a terrorista 
bűncselekmények és súlyos nemzetközi 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása 
terén.

Or. en

Módosítás 169
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A személyes adatok feldolgozására –
beleértve a PNR-adatokat is – vonatkozó 
nemzeti rendelkezések tekintetében 
fennálló jogi és technikai különbségek 
következtében, a légi fuvarozóknak 
különböző követelményeknek kell 
megfelelniük már most és a jövőben is, a 
továbbítandó információtípusok 
tekintetében, valamint az illetékes nemzeti 
hatóságok számára szolgáltatandó 
információkra vonatkozó feltételekkel 
kapcsolatban. Ezek a különbségek 
hátráltathatják az illetékes nemzeti 
hatóságok közötti hatékony 
együttműködést a terrorista
bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása 
terén.

(29) A személyes adatok feldolgozására –
beleértve a PNR-adatokat is – vonatkozó 
nemzeti rendelkezések tekintetében 
fennálló jogi és technikai különbségek 
következtében, a légi fuvarozóknak 
különböző követelményeknek kell 
megfelelniük már most és a jövőben is, a 
továbbítandó információtípusok 
tekintetében, valamint az illetékes nemzeti 
hatóságok számára szolgáltatandó 
információkra vonatkozó feltételekkel 
kapcsolatban. Ezek a különbségek 
hátráltathatják az illetékes nemzeti 
hatóságok közötti hatékony 
együttműködést a terrorista 
bűncselekmények és súlyos nemzetközi 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása 
terén.

Or. en

Módosítás 170
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Mivel ezen irányelv célkitűzéseit a 
tagállamok nem képesek kielégítően 
elérni, és azok uniós szinten jobban 
megvalósíthatók, az Unió az Európai 
Unióról szóló szerződés 5. cikkében 
meghatározott szubszidiaritás elvével 
összhangban intézkedéseket fogadhat el. 
Az e cikkben meghatározott arányosság 
elvének megfelelően ez a irányelv nem 
lépi túl az e cél eléréséhez szükséges 
mértéket.

törölve

Or. en

Módosítás 171
Manfred Weber

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Mivel ezen irányelv célkitűzéseit a 
tagállamok nem képesek kielégítően 
elérni, és azok uniós szinten jobban 
megvalósíthatók, az Unió az Európai 
Unióról szóló szerződés 5. cikkében 
meghatározott szubszidiaritás elvével 
összhangban intézkedéseket fogadhat el. 
Az e cikkben meghatározott arányosság 
elvének megfelelően ez az irányelv nem 
lépi túl az e cél eléréséhez szükséges 
mértéket.

törölve

Or. de

Módosítás 172
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Ez az irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat és az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának elveit, különösen a
Charta 8., 7. és 21. cikkeiben garantált, a 
személyes adatok védelméhez fűződő jog, 
a magánszférához fűződő jog és az 
egyenlő bánásmód biztosítására vonatkozó 
jog teljes tiszteletben tartására törekszik, 
és az irányelvet e rendelkezéseknek 
megfelelően kell végrehajtani. Az irányelv 
összeegyeztethető az adatvédelmi 
alapelvekkel, és rendelkezései 
összhangban állnak a 2008/977/IB 
kerethatározattal. Ezenkívül – az 
arányosság elvének való megfelelés 
érdekében – az irányelv egyedi 
kérdésekben a 2008/977/IB 
kerethatározatnál szigorúbb adatvédelmi 
szabályokat tartalmaz.

törölve

Or. en

Módosítás 173
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Ez az irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat és az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának elveit, különösen a 
Charta 8., 7. és 21. cikkeiben garantált, a 
személyes adatok védelméhez fűződő jog, 
a magánszférához fűződő jog és az egyenlő 
bánásmód biztosítására vonatkozó jog 
teljes tiszteletben tartására törekszik, és az 
irányelvet e rendelkezéseknek megfelelően 
kell végrehajtani. Az irányelv 
összeegyeztethető az adatvédelmi 
alapelvekkel, és rendelkezései összhangban 
állnak a 2008/977/IB kerethatározattal. 

(31) Ez az irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat és az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának elveit, különösen a 
Charta 8., 7. és 21. cikkeiben garantált, a 
személyes adatok védelméhez fűződő jog, 
a magánszférához fűződő jog és az egyenlő 
bánásmód biztosítására vonatkozó jog 
teljes tiszteletben tartására törekszik, és az 
irányelvet e rendelkezéseknek megfelelően 
kell végrehajtani. Az irányelv 
összeegyeztethető az adatvédelmi 
alapelvekkel – különösen az EUMSZ 16. 
cikkével –, és rendelkezései összhangban 
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Ezenkívül – az arányosság elvének való 
megfelelés érdekében – az irányelv egyedi 
kérdésekben a 2008/977/IB 
kerethatározatnál szigorúbb adatvédelmi 
szabályokat tartalmaz.

állnak a 2008/977/IB kerethatározattal. 
Ezenkívül – az arányosság elvének való 
megfelelés érdekében – az irányelv egyedi 
kérdésekben a 2008/977/IB 
kerethatározatnál szigorúbb adatvédelmi 
szabályokat tartalmaz.

Or. en

Módosítás 174
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Ez az irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat és az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának elveit, különösen a 
Charta 8., 7. és 21. cikkeiben garantált, a 
személyes adatok védelméhez fűződő jog, 
a magánszférához fűződő jog és az egyenlő 
bánásmód biztosítására vonatkozó jog 
teljes tiszteletben tartására törekszik, és az 
irányelvet e rendelkezéseknek megfelelően 
kell végrehajtani. Az irányelv 
összeegyeztethető az adatvédelmi 
alapelvekkel, és rendelkezései összhangban 
állnak a 2008/977/IB kerethatározattal.
Ezenkívül – az arányosság elvének való 
megfelelés érdekében – az irányelv egyedi 
kérdésekben a 2008/977/IB 
kerethatározatnál szigorúbb adatvédelmi 
szabályokat tartalmaz.

(31) Ez az irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat és az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának elveit, különösen a 
Charta 8., 7. és 21. cikkeiben, az Európa 
Tanács az egyéneknek a személyes adatok 
gépi feldolgozása során való védelméről 
szóló 108. egyezményében és az emberi 
jogok és alapvető szabadságok védelméről 
szóló európai egyezményben garantált, a 
személyes adatok védelméhez fűződő jog, 
a magánszférához fűződő jog és az egyenlő 
bánásmód biztosítására vonatkozó jog 
teljes tiszteletben tartására törekszik, és az 
irányelvet e rendelkezéseknek megfelelően 
kell végrehajtani. Az irányelv 
összeegyeztethető az adatvédelmi 
alapelvekkel, és rendelkezései összhangban 
állnak a személyes adatoknak az illetékes 
hatóságok által a bűncselekmények 
megelőzése, nyomozása, felderítése, 
büntetőeljárás lefolytatása vagy 
büntetőjogi szankciók végrehajtása 
céljából végzett feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 
[...] európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel.

Or. en
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Módosítás 175
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Az irányelv hatálya a lehető 
legszűkebbre korlátozott, a PNR-adatok 
megőrzését 5 évet meg nem haladó időre 
teszi lehetővé, ezután az adatokat törölni 
kell. Az adatokat igen rövid idő elteltével 
névteleníteni kell, és tilos a különleges 
adatok gyűjtése és felhasználása. A 
hatékonyság és a magas szintű 
adatvédelem érdekében a tagállamok 
kötelesek gondoskodni arról, hogy 
független nemzeti felügyeleti hatóság 
feleljen a PNR-adatok feldolgozási 
módjának nyomon követéséért, és az arra 
vonatkozó tanácsadásért. A PNR-adatok 
feldolgozását minden esetben naplózni 
vagy dokumentálni kell az adatfeldolgozás 
jogszerűségének felülvizsgálata, az 
önellenőrzés, valamint az adatsértetlenség 
és adatfeldolgozás biztonságának 
ellenőrzése céljából. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell továbbá, hogy az utasok 
világos és pontos tájékoztatást kapjanak a 
PNR-adatok gyűjtéséről, valamint a 
jogaikról.

törölve

Or. en

Módosítás 176
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Az irányelv hatálya a lehető (32) Az irányelv hatálya a lehető 
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legszűkebbre korlátozott, a PNR-adatok 
megőrzését 5 évet meg nem haladó időre 
teszi lehetővé, ezután az adatokat törölni 
kell. Az adatokat igen rövid idő elteltével 
névteleníteni kell, és tilos a különleges 
adatok gyűjtése és felhasználása. A 
hatékonyság és a magas szintű 
adatvédelem érdekében a tagállamok 
kötelesek gondoskodni arról, hogy 
független nemzeti felügyeleti hatóság 
feleljen a PNR-adatok feldolgozási 
módjának nyomon követéséért, és az arra 
vonatkozó tanácsadásért. A PNR-adatok 
feldolgozását minden esetben naplózni 
vagy dokumentálni kell az adatfeldolgozás 
jogszerűségének felülvizsgálata, az 
önellenőrzés, valamint az adatsértetlenség 
és adatfeldolgozás biztonságának 
ellenőrzése céljából. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell továbbá, hogy az utasok 
világos és pontos tájékoztatást kapjanak a 
PNR-adatok gyűjtéséről, valamint a 
jogaikról.

legszűkebbre korlátozott, a PNR-adatok 
megőrzését három hónapot meg nem 
haladó időre teszi lehetővé, ezután az 
adatokat véglegesen törölni kell. Az 
adatokat igen rövid idő elteltével 
személyteleníteni kell, és tilos a különleges 
adatok gyűjtése és felhasználása. A 
hatékonyság és a magas szintű 
adatvédelem érdekében a tagállamok 
kötelesek gondoskodni arról, hogy 
független nemzeti adatvédelmi hatóság 
feleljen a PNR-adatok feldolgozási 
módjának nyomon követéséért, és az arra 
vonatkozó tanácsadásért. A PNR-adatok 
feldolgozását minden esetben naplózni 
vagy dokumentálni kell az adatfeldolgozás 
jogszerűségének felülvizsgálata, az 
önellenőrzés, valamint az adatsértetlenség 
és adatfeldolgozás biztonságának 
ellenőrzése céljából. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell továbbá, hogy az utasok 
világos és pontos tájékoztatást kapjanak a 
PNR-adatok gyűjtéséről, valamint a 
jogaikról.

Or. en

Módosítás 177
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Irányelvre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Az irányelv hatálya a lehető 
legszűkebbre korlátozott, a PNR-adatok 
megőrzését 5 évet meg nem haladó időre 
teszi lehetővé, ezután az adatokat törölni 
kell. Az adatokat igen rövid idő elteltével 
névteleníteni kell, és tilos a különleges 
adatok gyűjtése és felhasználása. A 
hatékonyság és a magas szintű 
adatvédelem érdekében a tagállamok 
kötelesek gondoskodni arról, hogy 
független nemzeti felügyeleti hatóság 

(32) Az irányelv hatálya a lehető 
legszűkebbre korlátozott, a PNR-adatok 
megőrzését három évet meg nem haladó 
időre teszi lehetővé, ezután az adatokat 
törölni kell. Az adatokat igen rövid idő 
elteltével névteleníteni kell, és tilos a 
különleges adatok gyűjtése és 
felhasználása. A hatékonyság és a magas 
szintű adatvédelem érdekében a tagállamok 
kötelesek gondoskodni arról, hogy 
független nemzeti felügyeleti hatóság 
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feleljen a PNR-adatok feldolgozási 
módjának nyomon követéséért, és az arra 
vonatkozó tanácsadásért. A PNR-adatok 
feldolgozását minden esetben naplózni 
vagy dokumentálni kell az adatfeldolgozás 
jogszerűségének felülvizsgálata, az 
önellenőrzés, valamint az adatsértetlenség 
és adatfeldolgozás biztonságának 
ellenőrzése céljából. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell továbbá, hogy az utasok 
világos és pontos tájékoztatást kapjanak a 
PNR-adatok gyűjtéséről, valamint a 
jogaikról.

feleljen a PNR-adatok feldolgozási 
módjának nyomon követéséért, és az arra 
vonatkozó tanácsadásért. A PNR-adatok 
feldolgozását minden esetben naplózni 
vagy dokumentálni kell az adatfeldolgozás 
jogszerűségének felülvizsgálata, az 
önellenőrzés, valamint az adatsértetlenség 
és adatfeldolgozás biztonságának 
ellenőrzése céljából. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell továbbá, hogy az utasok 
világos és pontos tájékoztatást kapjanak a 
PNR-adatok gyűjtéséről, valamint a 
jogaikról.

Or. en

Módosítás 178
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Az irányelv hatálya a lehető 
legszűkebbre korlátozott, a PNR-adatok 
megőrzését 5 évet meg nem haladó időre 
teszi lehetővé, ezután az adatokat törölni 
kell. Az adatokat igen rövid idő elteltével 
névteleníteni kell, és tilos a különleges 
adatok gyűjtése és felhasználása. A
hatékonyság és a magas szintű 
adatvédelem érdekében a tagállamok 
kötelesek gondoskodni arról, hogy 
független nemzeti felügyeleti hatóság 
feleljen a PNR-adatok feldolgozási 
módjának nyomon követéséért, és az arra 
vonatkozó tanácsadásért. A PNR-adatok 
feldolgozását minden esetben naplózni 
vagy dokumentálni kell az adatfeldolgozás 
jogszerűségének felülvizsgálata, az 
önellenőrzés, valamint az adatsértetlenség 
és adatfeldolgozás biztonságának 
ellenőrzése céljából. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell továbbá, hogy az utasok 
világos és pontos tájékoztatást kapjanak a 

(32) Az irányelv hatálya a lehető 
legszűkebbre korlátozott, a PNR-adatok 
megőrzését 30 napot meg nem haladó 
időre teszi lehetővé, ezután az adatokat 
törölni kell, és tilos a különleges adatok 
gyűjtése és felhasználása. A hatékonyság 
és a magas szintű adatvédelem érdekében a 
tagállamok kötelesek gondoskodni arról, 
hogy független nemzeti felügyeleti hatóság 
feleljen a PNR-adatok feldolgozási 
módjának nyomon követéséért, és az arra 
vonatkozó tanácsadásért. A PNR-adatok 
feldolgozását minden esetben naplózni 
vagy dokumentálni kell az adatfeldolgozás 
jogszerűségének felülvizsgálata, az 
önellenőrzés, valamint az adatsértetlenség 
és adatfeldolgozás biztonságának 
ellenőrzése céljából. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell továbbá, hogy az utasok 
világos és pontos tájékoztatást kapjanak a 
PNR-adatok gyűjtéséről, valamint a 
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PNR-adatok gyűjtéséről, valamint a 
jogaikról.

jogaikról.

Or. en

Módosítás 179
Axel Voss

Irányelvre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Az irányelv hatálya a lehető 
legszűkebbre korlátozott, a PNR-adatok 
megőrzését 5 évet meg nem haladó időre 
teszi lehetővé, ezután az adatokat törölni 
kell. Az adatokat igen rövid idő elteltével 
névteleníteni kell, és tilos a különleges 
adatok gyűjtése és felhasználása. A 
hatékonyság és a magas szintű 
adatvédelem érdekében a tagállamok 
kötelesek gondoskodni arról, hogy 
független nemzeti felügyeleti hatóság 
feleljen a PNR-adatok feldolgozási 
módjának nyomon követéséért, és az arra 
vonatkozó tanácsadásért. A PNR-adatok 
feldolgozását minden esetben naplózni 
vagy dokumentálni kell az adatfeldolgozás 
jogszerűségének felülvizsgálata, az 
önellenőrzés, valamint az adatsértetlenség 
és adatfeldolgozás biztonságának 
ellenőrzése céljából. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell továbbá, hogy az utasok 
világos és pontos tájékoztatást kapjanak a 
PNR-adatok gyűjtéséről, valamint a 
jogaikról.

(32) Az irányelv hatálya a lehető 
legszűkebbre korlátozott, a PNR-adatok 
megőrzését 5 évet meg nem haladó időre 
teszi lehetővé, ezután az adatokat törölni 
kell. Az adatokat igen rövid idő elteltével 
névteleníteni kell, és tilos a különleges 
adatok gyűjtése és felhasználása. A 
hatékonyság és a magas szintű 
adatvédelem érdekében gondoskodni kell
arról, hogy egy független felügyeleti 
hatóság feleljen a PNR-adatok feldolgozási 
módjának nyomon követéséért, és az arra 
vonatkozó tanácsadásért. A PNR-adatok 
feldolgozását minden esetben naplózni 
vagy dokumentálni kell az adatfeldolgozás 
jogszerűségének felülvizsgálata, az 
önellenőrzés, valamint az adatsértetlenség 
és adatfeldolgozás biztonságának 
ellenőrzése céljából. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy az utasok világos 
és pontos tájékoztatást kapjanak a PNR-
adatok gyűjtéséről, valamint a jogaikról.

Or. de

Módosítás 180
Martin Ehrenhauser
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Irányelvre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Az irányelv hatálya a lehető 
legszűkebbre korlátozott, a PNR-adatok 
megőrzését 5 évet meg nem haladó időre 
teszi lehetővé, ezután az adatokat törölni 
kell. Az adatokat igen rövid idő elteltével
névteleníteni kell, és tilos a különleges 
adatok gyűjtése és felhasználása. A 
hatékonyság és a magas szintű 
adatvédelem érdekében a tagállamok 
kötelesek gondoskodni arról, hogy 
független nemzeti felügyeleti hatóság 
feleljen a PNR-adatok feldolgozási 
módjának nyomon követéséért, és az arra 
vonatkozó tanácsadásért. A PNR-adatok 
feldolgozását minden esetben naplózni 
vagy dokumentálni kell az adatfeldolgozás 
jogszerűségének felülvizsgálata, az 
önellenőrzés, valamint az adatsértetlenség 
és adatfeldolgozás biztonságának 
ellenőrzése céljából. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell továbbá, hogy az utasok 
világos és pontos tájékoztatást kapjanak a 
PNR-adatok gyűjtéséről, valamint a 
jogaikról.

(32) Az irányelv hatálya a lehető 
legszűkebbre korlátozott, a PNR-adatok 
megőrzését 30 napot meg nem haladó 
időre teszi lehetővé, ezután az adatokat 
törölni kell. Az adatokat hét napon belül
névteleníteni kell, és tilos a különleges 
adatok gyűjtése és felhasználása. A 
hatékonyság és a magas szintű 
adatvédelem érdekében a tagállamok 
kötelesek gondoskodni arról, hogy 
független nemzeti felügyeleti hatóság 
feleljen a PNR-adatok feldolgozási 
módjának nyomon követéséért, és az arra 
vonatkozó tanácsadásért. A PNR-adatok 
feldolgozását minden esetben naplózni 
vagy dokumentálni kell az adatfeldolgozás 
jogszerűségének felülvizsgálata, az 
önellenőrzés, valamint az adatsértetlenség 
és adatfeldolgozás biztonságának 
ellenőrzése céljából. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell továbbá, hogy az utasok 
világos és pontos tájékoztatást kapjanak a 
PNR-adatok gyűjtéséről, valamint a 
jogaikról.

Or. en

Módosítás 181
Véronique Mathieu

Irányelvre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Az irányelv hatálya a lehető 
legszűkebbre korlátozott, a PNR-adatok 
megőrzését 5 évet meg nem haladó időre 
teszi lehetővé, ezután az adatokat törölni 
kell. Az adatokat igen rövid idő elteltével 
névteleníteni kell, és tilos a különleges 

(32) Az irányelv hatálya a lehető 
legszűkebbre korlátozott, a PNR-adatok 
megőrzését 5 évet meg nem haladó időre 
teszi lehetővé, ezután az adatokat törölni 
kell. Az adatokat rövid idő elteltével 
névteleníteni kell, hogy a 
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adatok gyűjtése és felhasználása. A 
hatékonyság és a magas szintű 
adatvédelem érdekében a tagállamok 
kötelesek gondoskodni arról, hogy 
független nemzeti felügyeleti hatóság 
feleljen a PNR-adatok feldolgozási 
módjának nyomon követéséért, és az arra 
vonatkozó tanácsadásért. A PNR-adatok 
feldolgozását minden esetben naplózni 
vagy dokumentálni kell az adatfeldolgozás 
jogszerűségének felülvizsgálata, az 
önellenőrzés, valamint az adatsértetlenség 
és adatfeldolgozás biztonságának 
ellenőrzése céljából. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell továbbá, hogy az utasok 
világos és pontos tájékoztatást kapjanak a 
PNR-adatok gyűjtéséről, valamint a 
jogaikról.

személyazonosításra alkalmas adatok már 
ne jelenjenek meg; és tilos a különleges 
adatok gyűjtése és felhasználása. A 
hatékonyság és a magas szintű 
adatvédelem érdekében a tagállamok 
kötelesek gondoskodni arról, hogy 
független nemzeti felügyeleti hatóság 
feleljen a PNR-adatok feldolgozási 
módjának nyomon követéséért, és az arra 
vonatkozó tanácsadásért. A PNR-adatok 
feldolgozását minden esetben naplózni 
vagy dokumentálni kell az adatfeldolgozás 
jogszerűségének felülvizsgálata, az 
önellenőrzés, valamint az adatsértetlenség 
és adatfeldolgozás biztonságának 
ellenőrzése céljából. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell továbbá, hogy az utasok 
világos és pontos tájékoztatást kapjanak a 
PNR-adatok gyűjtéséről, valamint a 
jogaikról.

Or. fr

Indokolás

Pontosítani kell, hogy az elrejtést olyan módon kell elvégezni, hogy az utasok 
személyazonossága többé már ne legyen megállapítható.

Módosítás 182
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) [Az Európai Unióról szóló 
szerződéshez és az Európai Unió
működéséről szóló szerződéshez mellékelt, 
az Egyesült Királyság és Írország 
helyzetéről szóló (21. sz.) jegyzőkönyv 3. 
cikkével összhangban e tagállamok részt 
kívánnak venni ezen irányelv 
elfogadásában és alkalmazásában] VAGY 
[Az Európai Unióról szóló szerződéshez és 
az Európai Unió működéséről szóló 

törölve
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szerződéshez mellékelt, az Egyesült 
Királyság és Írország helyzetéről szóló 
(21. sz.) jegyzőkönyv 4. cikkének sérelme 
nélkül e tagállamok nem vesznek részt 
ezen irányelv elfogadásában, az irányelv 
nem kötelezi őket és rájuk nem 
alkalmazandó].

Or. en

Módosítás 183
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Az Európai Unióról szóló 
szerződéshez és az Európai Unió 
működéséről szóló szerződéshez csatolt, 
Dánia helyzetéről szóló (22. számú) 
jegyzőkönyv 1. és 2. cikkének megfelelően
Dánia nem vesz részt ezen irányelv 
elfogadásában, az rá nézve nem kötelező 
és nem alkalmazandó,

törölve

Or. en

Módosítás 184
Alexander Alvaro

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1 cikk törölve
Tárgy és hatály
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1. Ez az irányelv a légi fuvarozók által a 
tagállamok területéről induló vagy oda 
érkező nemzetközi légi járatok utasai 
utas-nyilvántartási adatainak továbbítását 
szabályozza, továbbá kiterjed az ilyen 
adatok feldolgozására, beleértve azok 
tagállamok általi összegyűjtését, 
felhasználását és megőrzését, valamint az 
adatok tagállamok közötti cseréjére.
2. Az ezen irányelvnek megfelelően 
gyűjtött PNR-adatok kizárólag az alábbi 
célok érdekében dolgozhatók fel:

A terrorista bűncselekmények és a súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása 
a 4. cikk (2) bekezdése b) és c) pontjának 
megfelelően; valamint
b) A terrorista bűncselekmények és a 
súlyos nemzetközi bűncselekmények 
megelőzése, felderítése, kivizsgálása és 
büntetőeljárás alá vonása a 4. cikk (2) 
bekezdése a) és d) pontjának megfelelően

Or. en

Módosítás 185
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ez az irányelv a légi fuvarozók által a 
tagállamok területéről induló vagy oda 
érkező nemzetközi légi járatok utasai 
utas-nyilvántartási adatainak továbbítását 
szabályozza, továbbá kiterjed az ilyen 
adatok feldolgozására, beleértve azok 
tagállamok általi összegyűjtését, 
felhasználását és megőrzését, valamint az 
adatok tagállamok közötti cseréjére.

1. Ez az irányelv a légi fuvarozók által a 
célzottan a tagállamok területéről induló 
vagy oda érkező nemzetközi légi járatok 
utasai utas-nyilvántartási adatainak 
továbbítását szabályozza, továbbá kiterjed 
az ilyen adatok feldolgozására, beleértve 
azok tagállamok általi összegyűjtését, 
felhasználását és megőrzését, valamint az 
adatok tagállamok közötti cseréjére. Ez az 
irányelv nem vonatkozik az Európai 
Unión belüli vagy a tranzit légi járatokra.



PE486.017v02-00 94/102 AM\898279HU.doc

HU

Or. en

Indokolás

Az irányelv hatályát csak a célzott nemzetközi légi járatokra kell korlátozni.

Módosítás 186
Axel Voss

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv a légi fuvarozók által a 
tagállamok területéről induló vagy oda 
érkező nemzetközi légi járatok utasai 
utas-nyilvántartási adatainak továbbítását 
szabályozza, továbbá kiterjed az ilyen 
adatok feldolgozására, beleértve azok
tagállamok általi összegyűjtését, 
felhasználását és megőrzését, valamint az 
adatok tagállamok közötti cseréjére.

(1) Ez az irányelv a légi fuvarozók által az 
Európai Unió területéről induló vagy oda 
érkező, az Európai Unió tagállamai és 
harmadik országok között lebonyolított
légi utasszállító járatok utas-nyilvántartási 
adatainak továbbítását szabályozza, 
továbbá kiterjed az ilyen adatok 
feldolgozására, beleértve azoknak az
utasnyilvántartó hatóság általi 
összegyűjtését, felhasználását és 
megőrzését, valamint az adatok harmadik 
államokkal való cseréjére.

Or. de

Módosítás 187
Manfred Weber

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv a légi fuvarozók által a 
tagállamok területéről induló vagy oda 
érkező nemzetközi légi járatok utasai 
utas-nyilvántartási adatainak továbbítását 
szabályozza, továbbá kiterjed az ilyen 
adatok feldolgozására, beleértve azok 
tagállamok általi összegyűjtését, 
felhasználását és megőrzését, valamint az 

(1) Ez az irányelv a légi fuvarozók által a 
tagállamok területéről induló vagy oda 
érkező nemzetközi légi járatok utasai 
utas-nyilvántartási adatainak lehetséges
továbbítására vonatkozó alapelveket
határozza meg, továbbá kiterjed az ilyen 
adatok feldolgozására, beleértve azok 
tagállamok általi összegyűjtését, 
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adatok tagállamok közötti cseréjére. felhasználását és megőrzését, valamint az 
adatok tagállamok közötti cseréjére. Az 
irányelv rendelkezéseit azokra a 
tagállamokra kell alkalmazni, amelyek 
úgy határoznak, hogy az 1. cikk (2) 
bekezdésének a) és b) pontjában 
meghatározott célokra utas-nyilvántartási 
adatállományokat használnak fel.

Or. de

Módosítás 188
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv a légi fuvarozók által a 
tagállamok területéről induló vagy oda 
érkező nemzetközi légi járatok utasai 
utas-nyilvántartási adatainak továbbítását 
szabályozza, továbbá kiterjed az ilyen 
adatok feldolgozására, beleértve azok 
tagállamok általi összegyűjtését, 
felhasználását és megőrzését, valamint az 
adatok tagállamok közötti cseréjére.

(1) Ez az irányelv a légi fuvarozók által a 
célzottan a tagállamok területéről induló 
vagy oda érkező nemzetközi légi járatok 
utasai utas-nyilvántartási adatainak 
továbbítását szabályozza, továbbá kiterjed 
az ilyen adatok feldolgozására, beleértve 
azok tagállamok általi összegyűjtését, 
felhasználását és megőrzését, valamint az 
adatok tagállamok közötti cseréjére.

Or. en

Módosítás 189
Véronique Mathieu

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ez az irányelv a légi fuvarozók által a 
tagállamok területéről induló vagy oda 
érkező nemzetközi légi járatok utasai 
utas-nyilvántartási adatainak továbbítását 
szabályozza, továbbá kiterjed az ilyen 
adatok feldolgozására, beleértve azok 
tagállamok általi összegyűjtését, 

1. Ez az irányelv a légi fuvarozók által a 
tagállamok területéről induló vagy oda 
érkező, Unión belüli vagy kívüli légi 
járatok utasai utas-nyilvántartási adatainak 
továbbítását szabályozza, továbbá kiterjed 
az ilyen adatok feldolgozására, beleértve 
azok tagállamok általi összegyűjtését, 
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felhasználását és megőrzését, valamint az 
adatok tagállamok közötti cseréjére.

felhasználását és megőrzését, valamint az 
adatok tagállamok közötti cseréjére.

Or. fr

Indokolás

Ez a módosítás az irányelvnek az Unión belüli összes légi járatra való kiterjesztéséből kíván 
levonni a következtetéseket. Az „Unión belüli és kívüli légi járatok” megfogalmazás 
megfelelőbb, mint a Schengeni határ-ellenőrzési kódexből átvett „nemzetközi / belső légi 
járatok” kifejezés, amelyet nem igazítottak egy, az Európai Unió teljes területén 
alkalmazandó irányelvhez.

Módosítás 190
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az irányelv alapján tilos a légi 
fuvarozók által a tagállamok területéről 
induló vagy oda érkező belső légi járatok 
utasai utas-nyilvántartási adatainak 
továbbítása, illetve az ilyen adatok 
feldolgozása, beleértve azok tagállamok 
általi összegyűjtését, felhasználását és 
megőrzését, valamint az adatok 
tagállamok közötti cseréjét.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja annak pontosítása, hogy csak a nemzetközi légi járatokból származó adatok 
kerülnek továbbításra és feldolgozásra.

Módosítás 191
Sophia in 't Veld

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ezen irányelvnek megfelelően 
gyűjtött PNR-adatok kizárólag az alábbi 
célok érdekében dolgozhatók fel:

(2) Az ezen irányelvnek megfelelően a 
célzott nemzetközi járatokról gyűjtött 
PNR-adatok kizárólag a terrorista 
bűncselekmények és a súlyos nemzetközi 
bűncselekmények 4. cikk (2) bekezdése 
szerinti megelőzése, felderítése, 
kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása 
érdekében dolgozhatók fel. Az utas-
nyilvántartási adatokat más célokra 
felhasználni nem szabad.

a) A terrorista bűncselekmények és a 
súlyos bűncselekmények megelőzése, 
felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás 
alá vonása a 4. cikk (2) bekezdése b) és c) 
pontjának megfelelően; valamint
b) A terrorista bűncselekmények és a 
súlyos nemzetközi bűncselekmények 
megelőzése, felderítése, kivizsgálása és 
büntetőeljárás alá vonása a 4. cikk (2) 
bekezdése a) és d) pontjának megfelelően

Or. en

Módosítás 192
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A terrorista bűncselekmények és a 
súlyos bűncselekmények megelőzése, 
felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás 
alá vonása a 4. cikk (2) bekezdése b) és c) 
pontjának megfelelően; valamint

törölve

Or. en
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Módosítás 193
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A terrorista bűncselekmények és a 
súlyos bűncselekmények megelőzése, 
felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás 
alá vonása a 4. cikk (2) bekezdése b) és c) 
pontjának megfelelően; valamint

a) A bűncselekmények megelőzése, 
vizsgálata, felderítése és büntetőeljárás alá 
vonása;

Or. en

Módosítás 194
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A terrorista bűncselekmények és a 
súlyos bűncselekmények megelőzése, 
felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás 
alá vonása a 4. cikk (2) bekezdése b) és c) 
pontjának megfelelően; valamint

a) A terrorista bűncselekmények és a 
súlyos nemzetközi bűncselekmények 2. 
cikk i) pontjában meghatározott egyes 
típusainak a 4. cikk (2) bekezdése szerinti 
megelőzése, felderítése, kivizsgálása és 
büntetőeljárás alá vonása;

Or. en

Módosítás 195
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A terrorista bűncselekmények és a 
súlyos bűncselekmények megelőzése, 
felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás 

a) A terrorista bűncselekmények és a 
súlyos nemzetközi bűncselekmények 2. 
cikk i) pontjában meghatározott egyes 
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alá vonása a 4. cikk (2) bekezdése b) és c) 
pontjának megfelelően; valamint

típusainak a 4. cikk (2) bekezdése szerinti 
megelőzése, felderítése, kivizsgálása és 
büntetőeljárás alá vonása;

Or. en

Módosítás 196
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A terrorista bűncselekmények és a 
súlyos nemzetközi bűncselekmények 
megelőzése, felderítése, kivizsgálása és 
büntetőeljárás alá vonása a 4. cikk (2) 
bekezdése a) és d) pontjának megfelelően

törölve

Or. en

Módosítás 197
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A terrorista bűncselekmények és a 
súlyos nemzetközi bűncselekmények 
megelőzése, felderítése, kivizsgálása és 
büntetőeljárás alá vonása a 4. cikk (2) 
bekezdése a) és d) pontjának megfelelően

törölve

Or. en

Indokolás

Ezt már tárgyalja az 1. cikk (2) bekezdésének módosított a) pontja.
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Módosítás 198
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A terrorista bűncselekmények és a 
súlyos nemzetközi bűncselekmények 
megelőzése, felderítése, kivizsgálása és 
büntetőeljárás alá vonása a 4. cikk (2) 
bekezdése a) és d) pontjának megfelelően

törölve

Or. en

Módosítás 199
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A terrorista bűncselekmények és a 
súlyos nemzetközi bűncselekmények 
megelőzése, felderítése, kivizsgálása és 
büntetőeljárás alá vonása a 4. cikk (2) 
bekezdése a) és d) pontjának megfelelően

b) A terrorista bűncselekmények és a 
súlyos nemzetközi bűncselekmények 
megelőzése, felderítése, kivizsgálása és 
büntetőeljárás alá vonása a 4. cikk (2) 
bekezdése a) pontjának megfelelően

Or. en

Módosítás 200
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az ezen irányelv alapján gyűjtött 
PNR-adatok nem dolgozhatóak fel olyan 
bűncselekmények vonatkozásában, 
amelyek esetében valamely tagállam 
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nemzeti joga alapján a büntetési tétel felső 
határa legfeljebb háromévi 
szabadságvesztés vagy 
szabadságelvonással járó intézkedés.

Or. en

Módosítás 201
Martin Ehrenhauser

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Ez az irányelv nem vonatkozik az 
Európán belüli légi járatokra vagy a 
repüléstől eltérő más közlekedési 
módokra.

Or. en

Módosítás 202
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ez az irányelv nem vonatkozik az 
Unió területén belül légi járatokat 
üzemeltető légi fuvarozókra.

Or. en

Módosítás 203
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ez az irányelv nem vonatkozik az 
Unión belüli légi járatokra vagy a 
repüléstől eltérő más közlekedési 
módokra.

Or. en

Módosítás 204
Jan Philipp Albrecht

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az ezen irányelv alapján gyűjtött 
PNR-adatok nem dolgozhatóak fel olyan 
kisebb jogsértések vonatkozásában, 
amelyek esetében valamely tagállam 
nemzeti joga alapján a büntetési tétel felső 
határa legfeljebb háromévi 
szabadságvesztés vagy 
szabadságelvonással járó intézkedés.

Or. en


