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Pakeitimas 36
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
–

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. en

Pakeitimas 37
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
–

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą;

Or. en

Pakeitimas 38
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
–

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą;

Or. en
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Pakeitimas 39
Gianni Vattimo

Pasiūlymas dėl direktyvos
–

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą;

Or. en

Pakeitimas 40
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
Antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO 
IR TARYBOS DIREKTYVA dėl keleivio 
duomenų įrašo duomenų naudojimo 
teroristinių nusikaltimų ir sunkių 
nusikaltimų prevencijos, nustatymo, 
tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn tikslais

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO 
IR TARYBOS DIREKTYVA dėl keleivio 
duomenų įrašo duomenų naudojimo 
teroristinių nusikaltimų prevencijos, 
nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos 
baudžiamojon atsakomybėn tikslais

Or. en

Pakeitimas 41
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
Antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO 
IR TARYBOS DIREKTYVA dėl keleivio 
duomenų įrašo duomenų naudojimo 
teroristinių nusikaltimų ir sunkių 

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO 
IR TARYBOS DIREKTYVA dėl keleivio 
duomenų įrašo duomenų naudojimo 
teroristinių nusikaltimų ir sunkių 
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nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo 
ir patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn tikslais

tarptautinių nusikaltimų prevencijos, 
nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos 
baudžiamojon atsakomybėn tikslais

Or. en

Pagrindimas

PNR duomenys turėtų būti tvarkomi tik teroristinių nusikaltimų ir sunkių tarptautinių 
nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn 
tikslais. Kitiems tikslams PNR duomenys nenaudojami.

Pakeitimas 42
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 82 straipsnio 
1 dalies d punktą ir 87 straipsnio 2 dalies a 
punktą,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 16 straipsnį, 
82 straipsnio 1 dalies d punktą ir 87 
straipsnio 2 dalies a punktą,

Or. en

Pakeitimas 43
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) 2011 m. kovo 25 d. Europos 
duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūno (EDAPP) nuomonėje išreikšta 
nuomonė, kad pirminis pasiūlymas dėl 
direktyvos neatitinka esminės bet kokios 
PNR sistemos kūrimo sąlygos, t. y. 
būtinumo ir proporcingumo principų 
laikymosi tais atvejais, kai EDAPP kyla 
abejonių dėl sunkių nusikaltimų, 
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neturinčių ryšio su terorizmu, įtraukimo į 
pasiūlymą.

Or. en

Pakeitimas 44
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) 2011 m. balandžio 5 d. darbo grupės 
priimtoje nuomonės 10/2011 
29 straipsnyje konstatuojama, kad trūko 
informacijos apie esamų viešosios tvarkos 
palaikymo ir teisminio bendradarbiavimo 
kovojant su terorizmu ir organizuotu 
nusikalstamumu ES sistemų ir priemonių 
veiksmingumą ir tinkamumą, ir 
abejojama, ar toks pasiūlymas būtinas, 
taip pat išreikšta rimtų abejonių dėl 
didžiulio asmeninės informacijos kiekio 
rinkimo proporcingumo, neatsižvelgiant į 
tai, ar asmenys yra įtariamieji.

Or. en

Pakeitimas 45
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2007 m. lapkričio 6 d. Komisija priėmė 
Pasiūlymą dėl Tarybos pamatinio 
sprendimo dėl keleivio duomenų įrašo 
(PNR) naudojimo teisėsaugoje. Tačiau 
2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus 
Lisabonos sutarčiai, Komisijos 

Išbraukta.
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pasiūlymas, kurio iki to laiko Taryba 
nebuvo priėmusi, nustojo galioti.

Or. en

Pakeitimas 46
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Dokumente „Stokholmo programa. 
Atvira ir saugi Europa piliečių labui ir 
saugumui“ Komisija raginama pateikti 
pasiūlymą dėl PNR duomenų naudojimo 
terorizmo ir sunkių nusikaltimų 
prevencijos, nustatymo, tyrimo ir 
patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn tikslais.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 47
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2010 m. rugsėjo 21 d. Komunikate dėl 
keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų 
perdavimo trečiosioms šalims bendros 
koncepcijos Komisija pateikė tam tikrus 
esminius Sąjungos politikos šioje srityje 
elementus.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 48
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos 
direktyva 2004/82/EB dėl oro vežėjų 
įpareigojimo perduoti keleivių duomenis 
reguliuojamas oro vežėjų atliekamas 
išankstinės informacijos apie keleivius 
perdavimas kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms, kurio tikslas 
– pagerinti sienų kontrolę ir kovoti su 
neteisėta imigracija.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 49
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) PNR duomenys būtini siekiant 
veiksmingos teroristinių nusikaltimų ir 
sunkių nusikaltimų prevencijos, 
nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos 
baudžiamojon atsakomybėn ir didesnio 
vidaus saugumo.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 50
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) PNR duomenys būtini siekiant 
veiksmingos teroristinių nusikaltimų ir 
sunkių nusikaltimų prevencijos, 
nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos 
baudžiamojon atsakomybėn ir didesnio 
vidaus saugumo.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 51
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) PNR duomenys būtini siekiant 
veiksmingos teroristinių nusikaltimų ir 
sunkių nusikaltimų prevencijos, 
nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos 
baudžiamojon atsakomybėn ir didesnio 
vidaus saugumo.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 52
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) PNR duomenys būtini siekiant 
veiksmingos teroristinių nusikaltimų ir 
sunkių nusikaltimų prevencijos, 
nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos 
baudžiamojon atsakomybėn ir didesnio 
vidaus saugumo.

(5) PNR duomenys gali būti būtini siekiant 
veiksmingos teroristinių nusikaltimų 
prevencijos, nustatymo, tyrimo ir 
patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn ir didesnio vidaus saugumo.
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Or. en

Pakeitimas 53
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) PNR duomenys būtini siekiant 
veiksmingos teroristinių nusikaltimų ir 
sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, 
tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn ir didesnio vidaus saugumo.

(5) PNR duomenys gali gerokai padėti 
siekiant veiksmingos teroristinių 
nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų 
prevencijos, nustatymo, tyrimo ir 
patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn ir didesnio vidaus saugumo.

Or. en

Pakeitimas 54
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) PNR duomenys būtini siekiant 
veiksmingos teroristinių nusikaltimų ir 
sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, 
tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn ir didesnio vidaus saugumo.

(5) PNR duomenys gali būti naudinga 
priemonė siekiant veiksmingos teroristinių 
nusikaltimų ir tam tikrų sunkių 
tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos, 
nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos 
baudžiamojon atsakomybėn ir didesnio 
vidaus saugumo.

Or. en

Pakeitimas 55
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) PNR duomenys būtini siekiant 
veiksmingos teroristinių nusikaltimų ir 
sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, 
tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn ir didesnio vidaus saugumo.

(5) PNR duomenys gali būti naudingi
siekiant veiksmingos teroristinių 
nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų 
prevencijos, nustatymo, tyrimo ir 
patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn ir didesnio vidaus saugumo.

Or. en

Pakeitimas 56
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) PNR duomenys būtini siekiant 
veiksmingos teroristinių nusikaltimų ir 
sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, 
tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn ir didesnio vidaus saugumo.

(5) PNR duomenys gali būti naudinga 
priemonė siekiant veiksmingos teroristinių 
nusikaltimų ir tam tikrų sunkių 
tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos, 
nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos 
baudžiamojon atsakomybėn.

Or. en

Pakeitimas 57
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Lyginant PNR duomenis su įvairiose 
ieškomų asmenų ir daiktų duomenų 
bazėse esančiais duomenimis, teisėsaugos 
institucijoms lengviau užkirsti kelią 
sunkiems nusikaltimams, įskaitant teroro 
aktus, juos nustatyti, tirti ir patraukti už 
juos baudžiamojon atsakomybėn, rasti 

Išbraukta.
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įrodymų ir reikiamais atvejais rasti 
įtariamųjų bendrininkus ir atkleisti 
nusikaltėlių tinklus.

Or. en

Pakeitimas 58
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Lyginant PNR duomenis su įvairiose 
ieškomų asmenų ir daiktų duomenų 
bazėse esančiais duomenimis, teisėsaugos 
institucijoms lengviau užkirsti kelią 
sunkiems nusikaltimams, įskaitant teroro 
aktus, juos nustatyti, tirti ir patraukti už 
juos baudžiamojon atsakomybėn, rasti 
įrodymų ir reikiamais atvejais rasti
įtariamųjų bendrininkus ir atkleisti 
nusikaltėlių tinklus.

(6) PNR duomenys gali padėti teisėsaugos 
institucijoms užkirsti kelią sunkiems 
tarpvalstybiniams nusikaltimams, įskaitant 
teroro aktus, juos nustatyti, tirti ir patraukti 
už juos baudžiamojon atsakomybėn.

Or. en

Pakeitimas 59
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Lyginant PNR duomenis su įvairiose 
ieškomų asmenų ir daiktų duomenų bazėse 
esančiais duomenimis, teisėsaugos 
institucijoms lengviau užkirsti kelią 
sunkiems nusikaltimams, įskaitant teroro 
aktus, juos nustatyti, tirti ir patraukti už 
juos baudžiamojon atsakomybėn, rasti 
įrodymų ir reikiamais atvejais rasti 

(6) Lygindamos PNR duomenis su 
įvairiose ieškomų asmenų ir daiktų 
duomenų bazėse esančiais duomenimis, 
teisėsaugos institucijos gali lengviau 
užkirsti kelią sunkiems tarpvalstybiniams
nusikaltimams, įskaitant teroro aktus, juos 
nustatyti, tirti ir patraukti už juos 
baudžiamojon atsakomybėn, rasti 
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įtariamųjų bendrininkus ir atkleisti 
nusikaltėlių tinklus.

reikalingų įrodymų ir reikiamais atvejais 
rasti įtariamųjų bendrininkus ir atkleisti 
nusikaltėlių tinklus.

Or. en

Pakeitimas 60
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Lyginant PNR duomenis su įvairiose 
ieškomų asmenų ir daiktų duomenų bazėse 
esančiais duomenimis, teisėsaugos 
institucijoms lengviau užkirsti kelią 
sunkiems nusikaltimams, įskaitant teroro 
aktus, juos nustatyti, tirti ir patraukti už 
juos baudžiamojon atsakomybėn, rasti 
įrodymų ir reikiamais atvejais rasti 
įtariamųjų bendrininkus ir atkleisti 
nusikaltėlių tinklus.

(6) Lyginant PNR duomenis su įvairiose 
ieškomų asmenų ir daiktų duomenų bazėse 
esančiais duomenimis, teisėsaugos 
institucijoms išimtinėmis aplinkybėmis 
gali būti lengviau užkirsti kelią sunkiems 
tarpvalstybiniams nusikaltimams, įskaitant 
teroro aktus, juos nustatyti, tirti ir patraukti 
už juos baudžiamojon atsakomybėn, rasti 
įrodymų ir reikiamais atvejais rasti 
įtariamųjų bendrininkus ir atkleisti 
nusikaltėlių tinklus.

Or. en

Pakeitimas 61
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Lyginant PNR duomenis su įvairiose 
ieškomų asmenų ir daiktų duomenų 
bazėse esančiais duomenimis, teisėsaugos 
institucijoms lengviau užkirsti kelią
sunkiems nusikaltimams, įskaitant teroro
aktus, juos nustatyti, tirti ir patraukti už 
juos baudžiamojon atsakomybėn, rasti 

(6) PNR duomenys gali padėti teisėsaugos 
institucijoms užkirsti kelią teroro aktams, 
juos nustatyti, tirti ir patraukti už juos 
baudžiamojon atsakomybėn.
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įrodymų ir reikiamais atvejais rasti 
įtariamųjų bendrininkus ir atkleisti 
nusikaltėlių tinklus.

Or. en

Pakeitimas 62
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Lyginant PNR duomenis su įvairiose 
ieškomų asmenų ir daiktų duomenų bazėse 
esančiais duomenimis, teisėsaugos 
institucijoms lengviau užkirsti kelią 
sunkiems nusikaltimams, įskaitant teroro 
aktus, juos nustatyti, tirti ir patraukti už 
juos baudžiamojon atsakomybėn, rasti 
įrodymų ir reikiamais atvejais rasti 
įtariamųjų bendrininkus ir atkleisti 
nusikaltėlių tinklus.

(6) Lygindamos PNR duomenis su 
įvairiose ieškomų asmenų ir daiktų 
duomenų bazėse esančiais duomenimis, 
teisėsaugos institucijoms gali lengviau 
užkirsti kelią sunkiems nusikaltimams, 
įskaitant teroro aktus, juos nustatyti, tirti ir 
patraukti už juos baudžiamojon 
atsakomybėn, rasti įrodymų ir reikiamais 
atvejais rasti įtariamųjų bendrininkus ir 
atkleisti nusikaltėlių tinklus.

Or. en

Pakeitimas 63
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Lyginant PNR duomenis su įvairiose 
ieškomų asmenų ir daiktų duomenų bazėse 
esančiais duomenimis, teisėsaugos 
institucijoms lengviau užkirsti kelią 
sunkiems nusikaltimams, įskaitant teroro 
aktus, juos nustatyti, tirti ir patraukti už 
juos baudžiamojon atsakomybėn, rasti 
įrodymų ir reikiamais atvejais rasti 

(6) Lygindamos PNR duomenis su 
įvairiose ieškomų asmenų ir daiktų 
duomenų bazėse esančiais duomenimis, 
teisėsaugos institucijos gali lengviau 
užkirsti kelią sunkiems tarpvalstybiniams
nusikaltimams, įskaitant teroro aktus, juos 
nustatyti, tirti ir patraukti už juos 
baudžiamojon atsakomybėn, rasti 



AM\898279LT.doc 15/99 PE486.017v02-00

LT

įtariamųjų bendrininkus ir atkleisti 
nusikaltėlių tinklus.

reikalingų įrodymų ir reikiamais atvejais 
rasti įtariamųjų bendrininkus ir atkleisti 
nusikaltėlių tinklus.

Or. en

Pakeitimas 64
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) PNR duomenys suteikia galimybę 
teisėsaugos institucijoms nustatyti 
asmenis, kurie iki tol nebuvo žinomi, t. y. 
asmenis, kurie anksčiau nebuvo įtariami 
dėl sunkaus nusikaltimo ar terorizmo, bet 
kurie, kaip matyti iš duomenų analizės, 
gali būti susiję su tokiu nusikaltimu, ir 
todėl juos turėtų išsamiau patikrinti 
kompetentingos institucijos. Naudodamosi 
PNR duomenimis teisėsaugos institucijos 
turi galimybę kitais būdais nei 
tvarkydamos kitas asmens duomenų 
kategorijas kovoti su sunkių nusikaltimų 
ir terorizmo grėsme. Tačiau, siekiant 
užtikrinti, kad nekaltų ir neįtariamų 
asmenų duomenų tvarkymas išliktų kuo 
labiau ribotas, PNR duomenų naudojimo 
aspektai, susiję su vertinimo kriterijų 
kūrimu ir taikymu, turėtų būti dar labiau 
apriboti ir taikomi tik sunkiems 
nusikaltimams, kurie kartu yra 
tarpvalstybinio pobūdžio, t. y. glaudžiai 
susiję su keliavimu ir dėl to su tvarkomų 
duomenų rūšimi.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 65
Martin Ehrenhauser
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Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) PNR duomenys suteikia galimybę 
teisėsaugos institucijoms nustatyti
asmenis, kurie iki tol nebuvo žinomi, t. y. 
asmenis, kurie anksčiau nebuvo įtariami 
dėl sunkaus nusikaltimo ar terorizmo, bet 
kurie, kaip matyti iš duomenų analizės, 
gali būti susiję su tokiu nusikaltimu, ir 
todėl juos turėtų išsamiau patikrinti 
kompetentingos institucijos. Naudodamosi 
PNR duomenimis teisėsaugos institucijos 
turi galimybę kitais būdais nei 
tvarkydamos kitas asmens duomenų 
kategorijas kovoti su sunkių nusikaltimų 
ir terorizmo grėsme. Tačiau, siekiant 
užtikrinti, kad nekaltų ir neįtariamų 
asmenų duomenų tvarkymas išliktų kuo 
labiau ribotas, PNR duomenų naudojimo 
aspektai, susiję su vertinimo kriterijų 
kūrimu ir taikymu, turėtų būti dar labiau 
apriboti ir taikomi tik sunkiems 
nusikaltimams, kurie kartu yra 
tarpvalstybinio pobūdžio, t. y. glaudžiai 
susiję su keliavimu ir dėl to su tvarkomų 
duomenų rūšimi.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 66
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) PNR duomenys suteikia galimybę 
teisėsaugos institucijoms nustatyti 
asmenis, kurie iki tol nebuvo žinomi, t. y. 
asmenis, kurie anksčiau nebuvo įtariami 

Išbraukta.
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dėl sunkaus nusikaltimo ar terorizmo, bet 
kurie, kaip matyti iš duomenų analizės, 
gali būti susiję su tokiu nusikaltimu, ir 
todėl juos turėtų išsamiau patikrinti 
kompetentingos institucijos. Naudodamosi 
PNR duomenimis teisėsaugos institucijos 
turi galimybę kitais būdais nei 
tvarkydamos kitas asmens duomenų 
kategorijas kovoti su sunkių nusikaltimų 
ir terorizmo grėsme. Tačiau, siekiant 
užtikrinti, kad nekaltų ir neįtariamų 
asmenų duomenų tvarkymas išliktų kuo 
labiau ribotas, PNR duomenų naudojimo 
aspektai, susiję su vertinimo kriterijų 
kūrimu ir taikymu, turėtų būti dar labiau 
apriboti ir taikomi tik sunkiems 
nusikaltimams, kurie kartu yra 
tarpvalstybinio pobūdžio, t. y. glaudžiai 
susiję su keliavimu ir dėl to su tvarkomų 
duomenų rūšimi.

Or. en

Pagrindimas

Negalima leisti klasifikuoti ir kurti ir taikyti vertinimo kriterijus, jei nėra teisinės 
klasifikavimo apibrėžties ES lygmeniu.

Pakeitimas 67
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) PNR duomenys suteikia galimybę 
teisėsaugos institucijoms nustatyti
asmenis, kurie iki tol nebuvo žinomi, t. y. 
asmenis, kurie anksčiau nebuvo įtariami 
dėl sunkaus nusikaltimo ar terorizmo, bet 
kurie, kaip matyti iš duomenų analizės, 
gali būti susiję su tokiu nusikaltimu, ir 
todėl juos turėtų išsamiau patikrinti 
kompetentingos institucijos. Naudodamosi 
PNR duomenimis teisėsaugos institucijos 

Išbraukta.



PE486.017v02-00 18/99 AM\898279LT.doc

LT

turi galimybę kitais būdais nei 
tvarkydamos kitas asmens duomenų 
kategorijas kovoti su sunkių nusikaltimų 
ir terorizmo grėsme. Tačiau, siekiant 
užtikrinti, kad nekaltų ir neįtariamų 
asmenų duomenų tvarkymas išliktų kuo 
labiau ribotas, PNR duomenų naudojimo 
aspektai, susiję su vertinimo kriterijų 
kūrimu ir taikymu, turėtų būti dar labiau 
apriboti ir taikomi tik sunkiems 
nusikaltimams, kurie kartu yra 
tarpvalstybinio pobūdžio, t. y. glaudžiai 
susiję su keliavimu ir dėl to su tvarkomų 
duomenų rūšimi.

Or. en

Pakeitimas 68
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) PNR duomenys suteikia galimybę 
teisėsaugos institucijoms nustatyti asmenis, 
kurie iki tol nebuvo žinomi, t. y. asmenis, 
kurie anksčiau nebuvo įtariami dėl sunkaus 
nusikaltimo ar terorizmo, bet kurie, kaip 
matyti iš duomenų analizės, gali būti susiję 
su tokiu nusikaltimu, ir todėl juos turėtų 
išsamiau patikrinti kompetentingos 
institucijos. Naudodamosi PNR 
duomenimis teisėsaugos institucijos turi 
galimybę kitais būdais nei tvarkydamos 
kitas asmens duomenų kategorijas kovoti 
su sunkių nusikaltimų ir terorizmo grėsme. 
Tačiau, siekiant užtikrinti, kad nekaltų ir 
neįtariamų asmenų duomenų tvarkymas 
išliktų kuo labiau ribotas, PNR duomenų 
naudojimo aspektai, susiję su vertinimo 
kriterijų kūrimu ir taikymu, turėtų būti dar 
labiau apriboti ir taikomi tik sunkiems 
nusikaltimams, kurie kartu yra 

(7) PNR duomenys gali suteikti galimybę 
teisėsaugos institucijoms nustatyti asmenis, 
kurie iki tol nebuvo žinomi, t. y. asmenis, 
kurie anksčiau nebuvo įtariami dėl sunkaus 
tarpvalstybinio nusikaltimo ar terorizmo, 
bet kurie, kaip matyti iš duomenų analizės, 
gali būti susiję su tokiu nusikaltimu.
Kadangi tokia prielaida nėra lygi įtarimui, 
todėl šiuos asmenis turėtų išsamiau 
patikrinti kompetentingos institucijos tik 
atvejais, susijusiais su konkrečiais 
sunkaus nusikaltimo ar terorizmo aktais.
Naudodamosi PNR duomenimis 
teisėsaugos institucijos turi galimybę kitais 
būdais nei tvarkydamos kitas asmens 
duomenų kategorijas kovoti su sunkių 
tarpvalstybinių nusikaltimų ir terorizmo 
grėsme. Tačiau, siekiant užtikrinti, kad 
nekaltų ir neįtariamų asmenų duomenų 
tvarkymas išliktų kuo labiau ribotas, PNR 
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tarpvalstybinio pobūdžio, t. y. glaudžiai 
susiję su keliavimu ir dėl to su tvarkomų 
duomenų rūšimi.

duomenų naudojimas turėtų būti dar labiau 
apribotas ir taikomas tik sunkiems 
nusikaltimams, kurie kartu yra 
tarpvalstybinio pobūdžio, t. y. glaudžiai 
susiję su keliavimu ir dėl to su tvarkomų 
duomenų rūšimi.

Or. en

Pakeitimas 69
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) PNR duomenys suteikia galimybę 
teisėsaugos institucijoms nustatyti asmenis, 
kurie iki tol nebuvo žinomi, t. y. asmenis, 
kurie anksčiau nebuvo įtariami dėl 
sunkaus nusikaltimo ar terorizmo, bet 
kurie, kaip matyti iš duomenų analizės, gali 
būti susiję su tokiu nusikaltimu, ir todėl 
juos turėtų išsamiau patikrinti 
kompetentingos institucijos. Naudodamosi 
PNR duomenimis teisėsaugos institucijos 
turi galimybę kitais būdais nei 
tvarkydamos kitas asmens duomenų 
kategorijas kovoti su sunkių nusikaltimų 
ir terorizmo grėsme. Tačiau, siekiant 
užtikrinti, kad nekaltų ir neįtariamų 
asmenų duomenų tvarkymas išliktų kuo 
labiau ribotas, PNR duomenų naudojimo 
aspektai, susiję su vertinimo kriterijų 
kūrimu ir taikymu, turėtų būti dar labiau 
apriboti ir taikomi tik sunkiems 
nusikaltimams, kurie kartu yra 
tarpvalstybinio pobūdžio, t. y. glaudžiai 
susiję su keliavimu ir dėl to su tvarkomų 
duomenų rūšimi.

(7) PNR duomenys suteikia galimybę 
teisėsaugos institucijoms nustatyti asmenis, 
kurie iki tol nebuvo žinomi, t. y. asmenis, 
kurie anksčiau nebuvo įtariami dėl 
terorizmo, bet kurie, kaip matyti iš 
duomenų analizės, gali būti susiję su tokiu 
nusikaltimu, ir todėl juos turėtų išsamiau 
patikrinti kompetentingos institucijos. 
Naudodamosi PNR duomenimis 
teisėsaugos institucijos turi galimybę kitais 
būdais nei tvarkydamos kitas asmens 
duomenų kategorijas kovoti su terorizmo 
grėsme. Tačiau, siekiant užtikrinti, kad 
nekaltų ir neįtariamų asmenų duomenų 
tvarkymas išliktų kuo labiau ribotas, PNR 
duomenų naudojimo aspektai, susiję su 
vertinimo kriterijų kūrimu ir taikymu, 
turėtų būti dar labiau apriboti ir taikomi tik 
sunkiems nusikaltimams, kurie kartu yra 
tarpvalstybinio pobūdžio, t. y. glaudžiai 
susiję su keliavimu ir dėl to su tvarkomų 
duomenų rūšimi, t. y. terorizmui.

Or. en
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Pakeitimas 70
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Asmens duomenų tvarkymas privalo 
būti proporcingas konkrečiam saugumo 
tikslui, kurio siekiama pagal šią direktyvą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 71
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Asmens duomenų tvarkymas privalo 
būti proporcingas konkrečiam saugumo
tikslui, kurio siekiama pagal šią direktyvą.

(8) Asmens duomenų tvarkymas privalo 
būti būtinas ir proporcingas konkrečiam 
tikslui, kurio siekiama pagal šią direktyvą.

Or. en

Pakeitimas 72
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Tam tikrais atvejais naudinga PNR 
duomenis naudoti kartu su išankstinės 
informacijos apie keleivius duomenimis: 
taip valstybėms narėms lengviau patikrinti 
asmens tapatybę ir padidinama jų 
teisėsaugos veiksmų vertė.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 73
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Tam tikrais atvejais naudinga PNR 
duomenis naudoti kartu su išankstinės 
informacijos apie keleivius duomenimis: 
taip valstybėms narėms lengviau patikrinti 
asmens tapatybę ir padidinama jų 
teisėsaugos veiksmų vertė.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 74
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Siekiant teroristinių nusikaltimų ir 
sunkių nusikaltimų prevencijos, 
nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos 
baudžiamojon atsakomybėn, svarbu, kad 
visos valstybės narės priimtų nuostatas, 
kuriomis nustatomos oro vežėjų, 
vykdančių tarptautinius skrydžius į 
Europos Sąjungos valstybių narių 
teritoriją arba iš jos, pareigos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 75
Jan Philipp Albrecht
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Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Siekiant teroristinių nusikaltimų ir 
sunkių nusikaltimų prevencijos, 
nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos 
baudžiamojon atsakomybėn, svarbu, kad 
visos valstybės narės priimtų nuostatas, 
kuriomis nustatomos oro vežėjų, 
vykdančių tarptautinius skrydžius į 
Europos Sąjungos valstybių narių 
teritoriją arba iš jos, pareigos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 76
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Siekiant teroristinių nusikaltimų ir 
sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, 
tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn, svarbu, kad visos valstybės 
narės priimtų nuostatas, kuriomis 
nustatomos oro vežėjų, vykdančių 
tarptautinius skrydžius į Europos Sąjungos 
valstybių narių teritoriją arba iš jos, 
pareigos.

(10) Siekiant teroristinių nusikaltimų ir 
sunkių tarpvalstybinių nusikaltimų 
prevencijos, nustatymo, tyrimo ir 
patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn, visos valstybės narės gali 
priimti nuostatas, kuriomis nustatomos oro 
vežėjų, vykdančių tarptautinius skrydžius į 
Europos Sąjungos valstybių narių teritoriją 
arba iš jos, pareigos.

Or. en

Pakeitimas 77
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Siekiant teroristinių nusikaltimų ir 
sunkių nusikaltimų prevencijos, 
nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos 
baudžiamojon atsakomybėn, svarbu, kad 
visos valstybės narės priimtų nuostatas, 
kuriomis nustatomos oro vežėjų, vykdančių 
tarptautinius skrydžius į Europos Sąjungos 
valstybių narių teritoriją arba iš jos, 
pareigos.

(10) Siekiant teroristinių nusikaltimų 
prevencijos, nustatymo, tyrimo ir 
patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn, svarbu, kad visos valstybės 
narės priimtų nuostatas, kuriomis 
nustatomos oro vežėjų, vykdančių 
tarptautinius skrydžius į Europos Sąjungos 
valstybių narių teritoriją arba iš jos, 
pareigos.

Or. en

Pakeitimas 78
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Siekiant teroristinių nusikaltimų ir 
sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, 
tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn, svarbu, kad visos valstybės 
narės priimtų nuostatas, kuriomis 
nustatomos oro vežėjų, vykdančių 
tarptautinius skrydžius į Europos Sąjungos 
valstybių narių teritoriją arba iš jos, 
pareigos.

(10) Siekiant teroristinių nusikaltimų ir 
sunkių tarpvalstybinių nusikaltimų 
prevencijos, nustatymo, tyrimo ir 
patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn, svarbu, kad visos valstybės 
narės priimtų nuostatas, kuriomis 
nustatomos oro vežėjų, vykdančių 
tarptautinius skrydžius į Europos Sąjungos 
valstybių narių teritoriją arba iš jos, 
pareigos.

Or. en

Pakeitimas 79
Manfred Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Siekiant teroristinių nusikaltimų ir 
sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, 
tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn, svarbu, kad visos valstybės 
narės priimtų nuostatas, kuriomis 
nustatomos oro vežėjų, vykdančių 
tarptautinius skrydžius į Europos Sąjungos 
valstybių narių teritoriją arba iš jos, 
pareigos.

(10) Siekiant teroristinių nusikaltimų ir 
sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, 
tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn, būtų tikslinga, kad visos 
valstybės narės priimtų nuostatas, kuriomis 
nustatomos oro vežėjų, vykdančių 
tarptautinius skrydžius į Europos Sąjungos 
valstybių narių teritoriją arba iš jos, 
pareigos. Tačiau valstybėms narėms 
paliekama pačioms nuspręsti, ar jos nori 
naudoti keleivio duomenų įrašus šiems 
tikslams. Šios direktyvos taisyklės 
taikomos tik toms valstybėms narėms, 
kurios naudoja keleivio duomenų įrašus.

Or. de

Pakeitimas 80
Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Siekiant teroristinių nusikaltimų ir 
sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, 
tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn, svarbu, kad visos valstybės 
narės priimtų nuostatas, kuriomis 
nustatomos oro vežėjų, vykdančių 
tarptautinius skrydžius į Europos Sąjungos 
valstybių narių teritoriją arba iš jos, 
pareigos.

(10) Siekiant teroristinių nusikaltimų ir 
sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, 
tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn, svarbu, kad visos valstybės 
narės priimtų nuostatas, kuriomis 
nustatomos oro vežėjų, vykdančių 
skrydžius Sąjungos viduje ir už jos ribų į 
Europos Sąjungos valstybių narių teritoriją 
arba iš jos, pareigos.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama į direktyvos taikymo sritį įtraukti visus skrydžius Sąjungos viduje. 
Skrydžių Sąjungos viduje ir už jos ribų terminai yra geresni, nei tarptautinių ir vidaus 
skrydžių terminai, naudojami Šengeno sienų kodekse, kurie nėra tinkami šiai direktyvai, kuri 



AM\898279LT.doc 25/99 PE486.017v02-00

LT

bus taikoma visoje Europos Sąjungos teritorijoje.

Pakeitimas 81
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Siekiant teroristinių nusikaltimų ir 
sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, 
tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn, svarbu, kad visos valstybės 
narės priimtų nuostatas, kuriomis 
nustatomos oro vežėjų, vykdančių 
tarptautinius skrydžius į Europos Sąjungos 
valstybių narių teritoriją arba iš jos, 
pareigos.

(10) Siekiant teroristinių nusikaltimų ir 
sunkių tarpvalstybinių nusikaltimų 
prevencijos, nustatymo, tyrimo ir 
patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn, svarbu, kad visos valstybės 
narės priimtų nuostatas, kuriomis 
nustatomos oro vežėjų, vykdančių 
planinius tarptautinius skrydžius į Europos 
Sąjungos valstybių narių teritoriją arba iš 
jos, pareigos.

Or. en

Pakeitimas 82
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Oro vežėjai jau renka ir tvarko savo 
keleivių PNR duomenis savo pačių 
komerciniais tikslais. Šia direktyva 
neturėtų būti nustatytos jokios oro vežėjų 
pareigos iš keleivių rinkti arba saugoti 
kokius nors papildomus duomenis arba 
jokios keleivių pareigos pateikti bet kokius 
papildomus duomenis, be tų, kurie jau 
teikiami oro vežėjams.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 83
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Oro vežėjai jau renka ir tvarko savo 
keleivių PNR duomenis savo pačių 
komerciniais tikslais. Šia direktyva 
neturėtų būti nustatytos jokios oro vežėjų 
pareigos iš keleivių rinkti arba saugoti 
kokius nors papildomus duomenis arba 
jokios keleivių pareigos pateikti bet kokius 
papildomus duomenis, be tų, kurie jau 
teikiami oro vežėjams.

(11) Oro vežėjai jau renka ir tvarko savo 
keleivių PNR duomenis savo pačių 
komerciniais tikslais. Šia direktyva 
neturėtų būti nustatytos jokios oro vežėjų 
pareigos iš keleivių rinkti arba saugoti 
kokius nors papildomus duomenis arba 
jokios keleivių pareigos pateikti bet kokius 
papildomus duomenis, be tų, kurie jau 
teikiami oro vežėjams. Jei oro vežėjai, 
vykdydami savo veiklą komerciniais 
tikslais, reguliariai nerenka duomenų, iš 
jų neturėtų būti reikalaujama įdiegti tokių 
duomenų rinkimui skirtų procedūrų.

Or. en

Pakeitimas 84
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) PNR duomenų tvarkymo ir 
perdavimo išlaidas turėtų padengti 
valstybės narės.

Or. en

Pakeitimas 85
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Turėtų būti taikoma Tarybos 
pamatinio sprendimo 2002/475/TVR dėl 
kovos su terorizmu 1–4 straipsniuose 
nustatyta teroristinių nusikaltimų 
apibrėžtis. Turėtų būti taikoma 2002 m. 
birželio 13 d. Tarybos pagrindų 
sprendimo 2002/584/TVR dėl Europos 
arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių 
narių tvarkos 2 straipsnyje nustatyta 
sunkių nusikaltimų apibrėžtis. Vis dėlto 
valstybės narės gali neįtraukti tų smulkių 
nusikaltimų, su kuriais, atsižvelgiant į 
atitinkamą baudžiamosios teisenos 
sistemą, susijęs PNR duomenų tvarkymas 
pagal šią direktyvą neatitiktų 
proporcingumo principo. Turėtų būti 
taikoma Tarybos pagrindų sprendimo 
2002/584/TVR 2 straipsnyje ir Jungtinių 
Tautų konvencijoje dėl tarptautinio 
organizuoto nusikalstamumo nustatyta 
sunkaus tarpvalstybinio nusikaltimo 
apibrėžtis.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 86
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Turėtų būti taikoma Tarybos 
pamatinio sprendimo 2002/475/TVR dėl 
kovos su terorizmu 1–4 straipsniuose 
nustatyta teroristinių nusikaltimų 
apibrėžtis. Turėtų būti taikoma 2002 m. 
birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimo 
2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio 
ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos 
2 straipsnyje nustatyta sunkių nusikaltimų 

(12) Turėtų būti taikoma Tarybos 
pamatinio sprendimo 2002/475/TVR dėl 
kovos su terorizmu 1–4 straipsniuose 
nustatyta teroristinių nusikaltimų 
apibrėžtis. Tik tada, jeigu pagal valstybės 
narės nacionalinę teisę už juos baudžiama 
laisvės atėmimo bausme arba laisvės 
apribojimu, kurio ilgiausias terminas –
bent treji metai, ir jeigu jie įvykdyti 



PE486.017v02-00 28/99 AM\898279LT.doc

LT

apibrėžtis. Vis dėlto valstybės narės gali 
neįtraukti tų smulkių nusikaltimų, su 
kuriais, atsižvelgiant į atitinkamą 
baudžiamosios teisenos sistemą, susijęs 
PNR duomenų tvarkymas pagal šią 
direktyvą neatitiktų proporcingumo 
principo. Turėtų būti taikoma Tarybos 
pagrindų sprendimo 2002/584/TVR 2 
straipsnyje ir Jungtinių Tautų 
konvencijoje dėl tarptautinio organizuoto 
nusikalstamumo nustatyta sunkaus 
tarpvalstybinio nusikaltimo apibrėžtis.

daugiau nei vienoje valstybėje narėje,
turėtų būti taikoma Tarybos pagrindų 
sprendimo 2002/584/TVR 2 straipsnio 
2 dalyje ir Jungtinių Tautų konvencijoje 
dėl tarptautinio organizuoto 
nusikalstamumo nustatyta sunkių 
tarptautinių nusikaltimų apibrėžtis.

Or. en

Pagrindimas

PNR duomenys turėtų būti tvarkomi tik teroristinių nusikaltimų ir sunkių tarptautinių 
nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn 
tikslais. Kitiems tikslams PNR duomenys nenaudojami.

Pakeitimas 87
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Turėtų būti taikoma Tarybos 
pamatinio sprendimo 2002/475/TVR dėl 
kovos su terorizmu 1–4 straipsniuose 
nustatyta teroristinių nusikaltimų 
apibrėžtis. Turėtų būti taikoma 2002 m. 
birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimo 
2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio 
ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos 2 
straipsnyje nustatyta sunkių nusikaltimų 
apibrėžtis. Vis dėlto valstybės narės gali
neįtraukti tų smulkių nusikaltimų, su 
kuriais, atsižvelgiant į atitinkamą 
baudžiamosios teisenos sistemą, susijęs 
PNR duomenų tvarkymas pagal šią 
direktyvą neatitiktų proporcingumo 
principo. Turėtų būti taikoma Tarybos 
pagrindų sprendimo 2002/584/TVR 2 

(12) Turėtų būti taikoma Tarybos 
pamatinio sprendimo 2002/475/TVR dėl 
kovos su terorizmu 1–4 straipsniuose 
nustatyta teroristinių nusikaltimų 
apibrėžtis. Turėtų būti taikoma 2002 m. 
birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimo 
2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio 
ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos 2 
straipsnyje nustatyta sunkių nusikaltimų 
apibrėžtis. Vis dėlto valstybės narės turėtų
neįtraukti tų smulkių nusikaltimų, su 
kuriais, atsižvelgiant į atitinkamą 
baudžiamosios teisenos sistemą, susijęs 
PNR duomenų tvarkymas pagal šią 
direktyvą neatitiktų proporcingumo 
principo. Turėtų būti taikoma Tarybos 
pagrindų sprendimo 2002/584/TVR 2 
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straipsnyje ir Jungtinių Tautų konvencijoje 
dėl tarptautinio organizuoto 
nusikalstamumo nustatyta sunkaus 
tarpvalstybinio nusikaltimo apibrėžtis.

straipsnyje ir Jungtinių Tautų konvencijoje 
dėl tarptautinio organizuoto 
nusikalstamumo nustatyta sunkaus 
tarpvalstybinio nusikaltimo apibrėžtis.

Or. en

Pakeitimas 88
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Turėtų būti taikoma Tarybos 
pamatinio sprendimo 2002/475/TVR dėl 
kovos su terorizmu 1–4 straipsniuose 
nustatyta teroristinių nusikaltimų 
apibrėžtis. Turėtų būti taikoma 2002 m. 
birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimo 
2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio 
ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos
2 straipsnyje nustatyta sunkių nusikaltimų 
apibrėžtis. Vis dėlto valstybės narės gali 
neįtraukti tų smulkių nusikaltimų, su 
kuriais, atsižvelgiant į atitinkamą 
baudžiamosios teisenos sistemą, susijęs 
PNR duomenų tvarkymas pagal šią 
direktyvą neatitiktų proporcingumo 
principo. Turėtų būti taikoma Tarybos 
pagrindų sprendimo 2002/584/TVR 2 
straipsnyje ir Jungtinių Tautų konvencijoje 
dėl tarptautinio organizuoto 
nusikalstamumo nustatyta sunkaus 
tarpvalstybinio nusikaltimo apibrėžtis.

(12) Turėtų būti taikoma Tarybos 
pamatinio sprendimo 2002/475/TVR dėl 
kovos su terorizmu 1–4 straipsniuose 
nustatyta teroristinių nusikaltimų 
apibrėžtis. Turėtų būti taikoma 2002 m. 
birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimo 
2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio 
ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos
2 straipsnyje nustatyta sunkių nusikaltimų 
apibrėžtis. Vis dėlto informacijos apie 
keleivius skyrius gali neįtraukti tų smulkių 
nusikaltimų, su kuriais susijęs PNR 
duomenų tvarkymas pagal šią direktyvą 
neatitiktų proporcingumo principo. Turėtų 
būti taikoma Tarybos pagrindų sprendimo 
2002/584/TVR 2 straipsnyje ir Jungtinių 
Tautų konvencijoje dėl tarptautinio 
organizuoto nusikalstamumo nustatyta 
sunkaus tarpvalstybinio nusikaltimo 
apibrėžtis.

Or. de

Pakeitimas 89
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Turėtų būti taikoma Tarybos 
pamatinio sprendimo 2002/475/TVR dėl 
kovos su terorizmu 1–4 straipsniuose
nustatyta teroristinių nusikaltimų 
apibrėžtis. Turėtų būti taikoma 2002 m. 
birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimo 
2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio 
ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos
2 straipsnyje nustatyta sunkių nusikaltimų 
apibrėžtis. Vis dėlto valstybės narės gali
neįtraukti tų smulkių nusikaltimų, su 
kuriais, atsižvelgiant į atitinkamą 
baudžiamosios teisenos sistemą, susijęs 
PNR duomenų tvarkymas pagal šią 
direktyvą neatitiktų proporcingumo 
principo. Turėtų būti taikoma Tarybos 
pagrindų sprendimo 2002/584/TVR 2 
straipsnyje ir Jungtinių Tautų 
konvencijoje dėl tarptautinio organizuoto 
nusikalstamumo nustatyta sunkaus 
tarpvalstybinio nusikaltimo apibrėžtis.

(12) Turėtų būti taikoma Tarybos 
pamatinio sprendimo 2002/475/TVR dėl 
kovos su terorizmu 1 straipsnyje nustatyta 
teroristinių nusikaltimų apibrėžtis. Turėtų 
būti taikoma Tarybos pagrindų sprendimo 
2002/584/TVR 2 straipsnyje ir Jungtinių 
Tautų konvencijoje prieš tarptautinį 
organizuotą nusikalstamumą nustatyta 
sunkių tarpvalstybinių nusikaltimų 
apibrėžtis. Valstybės narės turėtų
neįtraukti tų nusikaltimų, su kuriais, 
atsižvelgiant į atitinkamą baudžiamosios 
teisenos sistemą, susijęs PNR duomenų 
tvarkymas pagal šią direktyvą neatitiktų 
proporcingumo principo.

Or. en

Pakeitimas 90
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Turėtų būti taikoma Tarybos 
pamatinio sprendimo 2002/475/TVR dėl 
kovos su terorizmu 1–4 straipsniuose 
nustatyta teroristinių nusikaltimų 
apibrėžtis. Turėtų būti taikoma 2002 m. 
birželio 13 d. Tarybos pagrindų 
sprendimo 2002/584/TVR dėl Europos 
arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių 
narių tvarkos 2 straipsnyje nustatyta 
sunkių nusikaltimų apibrėžtis. Vis dėlto 

(12) Turėtų būti taikoma Tarybos 
pamatinio sprendimo 2002/475/TVR dėl 
kovos su terorizmu 1–4 straipsniuose 
nustatyta teroristinių nusikaltimų 
apibrėžtis.



AM\898279LT.doc 31/99 PE486.017v02-00

LT

valstybės narės gali neįtraukti tų smulkių 
nusikaltimų, su kuriais, atsižvelgiant į 
atitinkamą baudžiamosios teisenos 
sistemą, susijęs PNR duomenų tvarkymas 
pagal šią direktyvą neatitiktų 
proporcingumo principo. Turėtų būti 
taikoma Tarybos pagrindų sprendimo 
2002/584/TVR 2 straipsnyje ir Jungtinių 
Tautų konvencijoje dėl tarptautinio 
organizuoto nusikalstamumo nustatyta 
sunkaus tarpvalstybinio nusikaltimo 
apibrėžtis.

Or. en

Pakeitimas 91
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Turėtų būti taikoma Tarybos 
pamatinio sprendimo 2002/475/TVR dėl 
kovos su terorizmu 1–4 straipsniuose 
nustatyta teroristinių nusikaltimų 
apibrėžtis. Turėtų būti taikoma 2002 m. 
birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimo 
2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio 
ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos 2 
straipsnyje nustatyta sunkių nusikaltimų 
apibrėžtis. Vis dėlto valstybės narės gali 
neįtraukti tų smulkių nusikaltimų, su 
kuriais, atsižvelgiant į atitinkamą 
baudžiamosios teisenos sistemą, susijęs 
PNR duomenų tvarkymas pagal šią 
direktyvą neatitiktų proporcingumo 
principo. Turėtų būti taikoma Tarybos 
pagrindų sprendimo 2002/584/TVR 2 
straipsnyje ir Jungtinių Tautų 
konvencijoje dėl tarptautinio organizuoto 
nusikalstamumo nustatyta sunkaus 
tarpvalstybinio nusikaltimo apibrėžtis.

(12) Turėtų būti taikoma Tarybos 
pamatinio sprendimo 2002/475/TVR dėl 
kovos su terorizmu 1–4 straipsniuose 
nustatyta teroristinių nusikaltimų 
apibrėžtis. Turėtų būti taikoma 2002 m. 
birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimo 
2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio 
ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos 2 
straipsnyje nustatyta sunkių 
tarpvalstybinių nusikaltimų apibrėžtis. Vis 
dėlto valstybės narės gali neįtraukti tų 
smulkių nusikaltimų, su kuriais, 
atsižvelgiant į atitinkamą baudžiamosios 
teisenos sistemą, susijęs PNR duomenų 
tvarkymas pagal šią direktyvą neatitiktų 
proporcingumo principo.
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Or. en

Pakeitimas 92
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Turėtų būti taikoma Tarybos 
pamatinio sprendimo 2002/475/TVR dėl 
kovos su terorizmu 1–4 straipsniuose
nustatyta teroristinių nusikaltimų 
apibrėžtis. Turėtų būti taikoma 2002 m. 
birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimo 
2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio 
ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos
2 straipsnyje nustatyta sunkių nusikaltimų 
apibrėžtis. Vis dėlto valstybės narės gali
neįtraukti tų smulkių nusikaltimų, su 
kuriais, atsižvelgiant į atitinkamą 
baudžiamosios teisenos sistemą, susijęs 
PNR duomenų tvarkymas pagal šią 
direktyvą neatitiktų proporcingumo 
principo. Turėtų būti taikoma Tarybos 
pagrindų sprendimo 2002/584/TVR 2 
straipsnyje ir Jungtinių Tautų 
konvencijoje dėl tarptautinio organizuoto 
nusikalstamumo nustatyta sunkaus 
tarpvalstybinio nusikaltimo apibrėžtis.

(12) Turėtų būti taikoma Tarybos 
pamatinio sprendimo 2002/475/TVR dėl 
kovos su terorizmu 1 straipsnyje nustatyta 
teroristinių nusikaltimų apibrėžtis. Turėtų 
būti taikoma Tarybos pagrindų sprendimo 
2002/584/TVR 2 straipsnyje ir Jungtinių 
Tautų konvencijoje prieš tarptautinį 
organizuotą nusikalstamumą nustatyta 
sunkių tarpvalstybinių nusikaltimų 
apibrėžtis. Vis dėlto valstybės narės turėtų
neįtraukti tų smulkių nusikaltimų, su 
kuriais, atsižvelgiant į atitinkamą 
baudžiamosios teisenos sistemą, susijęs 
PNR duomenų tvarkymas pagal šią 
direktyvą neatitiktų proporcingumo 
principo.

Or. en

Pakeitimas 93
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) PNR duomenys turėtų būti 
perduodami atitinkamos valstybės narės 

Išbraukta.
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vienam paskirtam skyriui (informacijos 
apie keleivius skyriui), kad būtų 
užtikrintas aiškumas ir sumažėtų oro 
vežėjų sąnaudos.

Or. en

Pakeitimas 94
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) PNR duomenys turėtų būti 
perduodami atitinkamos valstybės narės
vienam paskirtam skyriui (informacijos 
apie keleivius skyriui), kad būtų užtikrintas 
aiškumas ir sumažėtų oro vežėjų sąnaudos.

(13) PNR duomenys turėtų būti 
perduodami Europos Sąjungos vienam 
paskirtam skyriui (informacijos apie 
keleivius skyriui), kad būtų užtikrintas 
aiškumas ir sumažėtų oro vežėjų sąnaudos.

Or. de

Pagrindimas

Decentralizuotos sistemos sukūrimas atmestinas. Nacionalinių informacijos apie keleivius 
skyrių, kurių gali būti net 27, ir sukūrimo išlaidos, ir einamosios personalo ir infrastruktūros 
išlaidos būtų tokiu atveju neproporcingai didelės. Atsakomybė už decentralizuotos sistemos 
sukūrimą tektų valstybėms narėms. Tai užduotis, kuri ekonominio sunkmečio laikais daugeliui 
valstybių narių organizaciniu ir finansiniu požiūriu būtų per sunki.

Pakeitimas 95
Tanja Fajon

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) PNR duomenys turėtų būti 
perduodami atitinkamos valstybės narės 
vienam paskirtam skyriui (informacijos 
apie keleivius skyriui), kad būtų užtikrintas 

(13) PNR duomenys turėtų būti 
perduodami atitinkamos valstybės narės 
vienam paskirtam skyriui (informacijos 
apie keleivius skyriui), kad būtų užtikrintas 
aiškumas ir sumažėtų oro vežėjų sąnaudos.
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aiškumas ir sumažėtų oro vežėjų sąnaudos. Iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto 
valstybės narės ar keleivinės oro linijos 
prireikus turėtų būti finansiškai 
remiamos, siekiant padengti jų pačių PNR 
sistemų sukūrimo, naudojimo ir 
priežiūros ir PNR duomenų perdavimo 
išlaidas.

Or. en

Pakeitimas 96
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad bet kokiems PNR duomenų 
perdavimams arba PNR duomenų 
tvarkymo rezultatams ir jų saugojimui 
informacijos apie keleivius skyriuje būtų 
taikomi aukščiausi saugumo standartai.

Or. ro

Pakeitimas 97
Hubert Pirker, Frank Engel

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Europos Komisija turėtų užtikrinti, 
kad visos ES institucijos ir tarnybos, pvz., 
agentūros, kurioms dėl šios direktyvos 
nuostatų arba dėl jos įgyvendinimo 
valstybėse narėse nuostatų atsiranda 
papildoma našta, būtų pakankamai 
aprūpintos papildomais finansiniais ir 
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žmogiškaisiais ištekliais.

Or. de

Pakeitimas 98
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Bet kokių PNR duomenų, kuriuos 
prašo suteikti informacijos apie keleivius 
skyrius, sąrašų turinys turėtų būti 
nustatytas laikantis tikslo atsižvelgti į 
valdžios institucijų teisėtus teroristinių 
nusikaltimų ar sunkių nusikaltimų 
prevencijos, nustatymo, tyrimo ir 
patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn reikalavimus, tokiu būdu 
didinant vidaus saugumą Sąjungoje ir 
saugant pagrindines piliečių teises, ypač 
privatumo ir asmens duomenų apsaugos 
srityje. Tokiuose sąrašuose neturėtų būti 
jokių asmens duomenų, kuriais galėtų 
būti atskleista rasė ar etninė kilmė, 
politiniai, religiniai ar filosofiniai 
įsitikinimai, narystė profesinėse 
sąjungose, arba duomenų apie atitinkamo 
asmens sveikatą ar lytinį gyvenimą. PNR 
duomenys turėtų apimti išsamią 
informaciją apie keleivio užsakymą ir 
kelionės maršrutą, kuria remdamosi 
kompetentingos institucijos gali nustatyti 
lėktuvu keliaujančius keleivius, keliančius 
grėsmę vidaus saugumui.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 99
Sophia in 't Veld
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Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Bet kokių PNR duomenų, kuriuos 
prašo suteikti informacijos apie keleivius
skyrius, sąrašų turinys turėtų būti 
nustatytas laikantis tikslo atsižvelgti į 
valdžios institucijų teisėtus teroristinių 
nusikaltimų ar sunkių nusikaltimų 
prevencijos, nustatymo, tyrimo ir 
patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn reikalavimus, tokiu būdu 
didinant vidaus saugumą Sąjungoje ir 
saugant pagrindines piliečių teises, ypač 
privatumo ir asmens duomenų apsaugos 
srityje. Tokiuose sąrašuose neturėtų būti 
jokių asmens duomenų, kuriais galėtų būti 
atskleista rasė ar etninė kilmė, politiniai, 
religiniai ar filosofiniai įsitikinimai, 
narystė profesinėse sąjungose, arba 
duomenų apie atitinkamo asmens sveikatą 
ar lytinį gyvenimą. PNR duomenys turėtų
apimti išsamią informaciją apie keleivio 
užsakymą ir kelionės maršrutą, kuria 
remdamosi kompetentingos institucijos 
gali nustatyti lėktuvu keliaujančius 
keleivius, keliančius grėsmę vidaus 
saugumui.

(14) Bet kokių PNR duomenų, kuriuos 
prašo suteikti informacijos apie keleivius 
skyrius, sąrašų turinys turėtų būti 
nustatytas laikantis tikslo atsižvelgti į 
valdžios institucijų teisėtus teroristinių 
nusikaltimų ar sunkių tarpvalstybinių 
nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo 
ir patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn reikalavimus, tokiu būdu 
didinant vidaus saugumą Sąjungoje ir 
saugant pagrindines piliečių teises, ypač 
privatumo ir asmens duomenų apsaugos 
srityje pagal [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą dėl asmenų apsaugos 
kompetentingoms institucijoms tvarkant 
asmens duomenis nusikalstamų veikų 
prevencijos, tyrimo, nustatymo ir
patraukimo baudžiamojon atsakomybėn 
arba bausmių vykdymo tikslais ir laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir užtikrinant, 
kad būtų laikomasi aukšto lygio apsaugos, 
siūlomos Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje, Europos Tarybos 
Konvencijoje Nr. 8 dėl asmenų apsaugos 
ryšium su asmens duomenų 
automatizuotu tvarkymu ir Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencijoje. Tokie sąrašai 
neturėtų apimti jokių neskelbtinų 
duomenų.

Or. en

Pakeitimas 100
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Bet kokių PNR duomenų, kuriuos 
prašo suteikti informacijos apie keleivius 
skyrius, sąrašų turinys turėtų būti 
nustatytas laikantis tikslo atsižvelgti į 
valdžios institucijų teisėtus teroristinių 
nusikaltimų ar sunkių nusikaltimų 
prevencijos, nustatymo, tyrimo ir 
patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn reikalavimus, tokiu būdu 
didinant vidaus saugumą Sąjungoje ir 
saugant pagrindines piliečių teises, ypač 
privatumo ir asmens duomenų apsaugos 
srityje. Tokiuose sąrašuose neturėtų būti 
jokių asmens duomenų, kuriais galėtų būti 
atskleista rasė ar etninė kilmė, politiniai, 
religiniai ar filosofiniai įsitikinimai, narystė 
profesinėse sąjungose, arba duomenų apie 
atitinkamo asmens sveikatą ar lytinį 
gyvenimą. PNR duomenys turėtų apimti 
išsamią informaciją apie keleivio 
užsakymą ir kelionės maršrutą, kuria 
remdamosi kompetentingos institucijos 
gali nustatyti lėktuvu keliaujančius 
keleivius, keliančius grėsmę vidaus 
saugumui.

(14) Bet kokių PNR duomenų, kuriuos 
prašo suteikti informacijos apie keleivius 
skyrius, sąrašų turinys turėtų būti 
nustatytas laikantis tikslo atsižvelgti į 
valdžios institucijų teisėtus teroristinių 
nusikaltimų ar sunkių tarpvalstybinių 
nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo 
ir patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn reikalavimus, tokiu būdu 
didinant vidaus saugumą Sąjungoje ir 
saugant pagrindines piliečių teises, ypač 
privatumo ir asmens duomenų apsaugos 
srityje. Tokiuose sąrašuose neturėtų būti 
jokių asmens duomenų, ypač jokių 
duomenų, kuriais galėtų būti atskleista 
rasinė, etninė ar socialinė kilmė, genetinės 
ypatybės, kalba, politiniai, religiniai ar 
filosofiniai įsitikinimai, narystė profesinėse 
sąjungose, arba duomenų apie atitinkamo 
asmens sveikatą ar lytinį gyvenimą.

Or. en

Pakeitimas 101
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Bet kokių PNR duomenų, kuriuos 
prašo suteikti informacijos apie keleivius 
skyrius, sąrašų turinys turėtų būti 
nustatytas laikantis tikslo atsižvelgti į 
valdžios institucijų teisėtus teroristinių 
nusikaltimų ar sunkių nusikaltimų 

(14) Bet kokių PNR duomenų, kuriuos 
prašo suteikti informacijos apie keleivius 
skyrius, turinys turėtų būti nustatytas 
laikantis tikslo atsižvelgti į valdžios 
institucijų teisėtus teroristinių nusikaltimų 
ar sunkių nusikaltimų prevencijos, 
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prevencijos, nustatymo, tyrimo ir 
patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn reikalavimus, tokiu būdu 
didinant vidaus saugumą Sąjungoje ir 
saugant pagrindines piliečių teises, ypač 
privatumo ir asmens duomenų apsaugos 
srityje. Tokiuose sąrašuose neturėtų būti 
jokių asmens duomenų, kuriais galėtų būti 
atskleista rasė ar etninė kilmė, politiniai, 
religiniai ar filosofiniai įsitikinimai, narystė 
profesinėse sąjungose, arba duomenų apie 
atitinkamo asmens sveikatą ar lytinį 
gyvenimą. PNR duomenys turėtų apimti 
išsamią informaciją apie keleivio 
užsakymą ir kelionės maršrutą, kuria 
remdamosi kompetentingos institucijos gali 
nustatyti lėktuvu keliaujančius keleivius, 
keliančius grėsmę vidaus saugumui.

nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos 
baudžiamojon atsakomybėn reikalavimus, 
tokiu būdu didinant vidaus saugumą 
Sąjungoje ir saugant pagrindines piliečių 
teises, ypač privatumo ir asmens duomenų 
apsaugos srityje. Tokiuose duomenų 
įrašuose neturėtų būti jokių asmens 
duomenų, kuriais galėtų būti atskleista rasė 
ar etninė kilmė, politiniai, religiniai ar 
filosofiniai įsitikinimai, narystė profesinėse 
sąjungose, arba duomenų apie atitinkamo 
asmens sveikatą ar lytinį gyvenimą. PNR 
duomenys turėtų apimti išsamią 
informaciją apie keleivio užsakymą ir 
kelionės maršrutą, kuria remdamosi 
kompetentingos institucijos gali nustatyti 
lėktuvu keliaujančius keleivius, keliančius 
grėsmę vidaus saugumui.

Or. de

Pakeitimas 102
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Bet kokių PNR duomenų, kuriuos 
prašo suteikti informacijos apie keleivius 
skyrius, sąrašų turinys turėtų būti 
nustatytas laikantis tikslo atsižvelgti į 
valdžios institucijų teisėtus teroristinių 
nusikaltimų ar sunkių nusikaltimų 
prevencijos, nustatymo, tyrimo ir 
patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn reikalavimus, tokiu būdu 
didinant vidaus saugumą Sąjungoje ir 
saugant pagrindines piliečių teises, ypač 
privatumo ir asmens duomenų apsaugos 
srityje. Tokiuose sąrašuose neturėtų būti 
jokių asmens duomenų, kuriais galėtų būti 
atskleista rasė ar etninė kilmė, politiniai, 
religiniai ar filosofiniai įsitikinimai, narystė 

(14) Bet kokių PNR duomenų, kuriuos 
prašo suteikti informacijos apie keleivius 
skyrius, sąrašų turinys turėtų būti 
nustatytas laikantis tikslo atsižvelgti į 
valdžios institucijų teisėtus teroristinių 
nusikaltimų ar sunkių nusikaltimų 
prevencijos, nustatymo, tyrimo ir 
patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn reikalavimus, tokiu būdu 
didinant vidaus saugumą Sąjungoje ir 
saugant pagrindines piliečių teises, ypač 
privatumo ir asmens duomenų apsaugos 
srityje. Tokiuose sąrašuose neturėtų būti 
jokių neskelbtinų asmens duomenų, kuriais 
galėtų būti atskleista rasė ar etninė kilmė, 
politiniai, religiniai ar filosofiniai 
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profesinėse sąjungose, arba duomenų apie 
atitinkamo asmens sveikatą ar lytinį 
gyvenimą. PNR duomenys turėtų apimti 
išsamią informaciją apie keleivio 
užsakymą ir kelionės maršrutą, kuria 
remdamosi kompetentingos institucijos gali 
nustatyti lėktuvu keliaujančius keleivius, 
keliančius grėsmę vidaus saugumui.

įsitikinimai, narystė profesinėse sąjungose, 
arba duomenų apie atitinkamo asmens 
sveikatą, negalią ar lytinę orientaciją. 
PNR duomenys turėtų apimti išsamią 
informaciją apie keleivio užsakymą ir 
kelionės maršrutą, kuria remdamosi 
kompetentingos institucijos gali nustatyti 
lėktuvu keliaujančius keleivius, keliančius 
grėsmę vidaus saugumui.

Or. en

Pakeitimas 103
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Bet kokių PNR duomenų, kuriuos 
prašo suteikti informacijos apie keleivius 
skyrius, sąrašų turinys turėtų būti 
nustatytas laikantis tikslo atsižvelgti į 
valdžios institucijų teisėtus teroristinių 
nusikaltimų ar sunkių nusikaltimų 
prevencijos, nustatymo, tyrimo ir 
patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn reikalavimus, tokiu būdu 
didinant vidaus saugumą Sąjungoje ir 
saugant pagrindines piliečių teises, ypač 
privatumo ir asmens duomenų apsaugos 
srityje. Tokiuose sąrašuose neturėtų būti
jokių asmens duomenų, kuriais galėtų būti 
atskleista rasė ar etninė kilmė, politiniai, 
religiniai ar filosofiniai įsitikinimai, narystė 
profesinėse sąjungose, arba duomenų apie 
atitinkamo asmens sveikatą ar lytinį 
gyvenimą. PNR duomenys turėtų apimti 
išsamią informaciją apie keleivio 
užsakymą ir kelionės maršrutą, kuria 
remdamosi kompetentingos institucijos gali 
nustatyti lėktuvu keliaujančius keleivius, 
keliančius grėsmę vidaus saugumui.

(14) PNR duomenų, kuriuos prašo suteikti 
informacijos apie keleivius skyrius ir kurie 
nurodyti šios direktyvos priede, įrašų
turinys turėtų būti nustatytas laikantis 
tikslo atsižvelgti į valdžios institucijų 
teisėtus teroristinių nusikaltimų ar sunkių 
tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos, 
nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos 
baudžiamojon atsakomybėn reikalavimus, 
tokiu būdu didinant vidaus saugumą 
Sąjungoje ir saugant pagrindines asmenų
teises, ypač privatumo ir asmens duomenų 
apsaugos srityje. Tokiuose duomenų 
įrašuose nėra jokių asmens duomenų, 
kuriais galėtų būti atskleista rasė ar etninė 
kilmė, politiniai, religiniai ar filosofiniai 
įsitikinimai, narystė profesinėse sąjungose, 
arba duomenų apie atitinkamo asmens 
sveikatą ar lytinį gyvenimą. PNR 
duomenys turėtų apimti išsamią 
informaciją apie keleivio užsakymą ir 
kelionės maršrutą, kuria remdamosi 
kompetentingos institucijos gali nustatyti 
lėktuvu keliaujančius keleivius, keliančius 
grėsmę vidaus saugumui.
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Or. en

Pakeitimas 104
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Bet kokių PNR duomenų, kuriuos 
prašo suteikti informacijos apie keleivius 
skyrius, sąrašų turinys turėtų būti 
nustatytas laikantis tikslo atsižvelgti į 
valdžios institucijų teisėtus teroristinių 
nusikaltimų ar sunkių nusikaltimų 
prevencijos, nustatymo, tyrimo ir 
patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn reikalavimus, tokiu būdu 
didinant vidaus saugumą Sąjungoje ir 
saugant pagrindines piliečių teises, ypač 
privatumo ir asmens duomenų apsaugos 
srityje. Tokiuose sąrašuose neturėtų būti 
jokių asmens duomenų, kuriais galėtų būti 
atskleista rasė ar etninė kilmė, politiniai, 
religiniai ar filosofiniai įsitikinimai, narystė 
profesinėse sąjungose, arba duomenų apie 
atitinkamo asmens sveikatą ar lytinį 
gyvenimą. PNR duomenys turėtų apimti 
išsamią informaciją apie keleivio 
užsakymą ir kelionės maršrutą, kuria 
remdamosi kompetentingos institucijos gali 
nustatyti lėktuvu keliaujančius keleivius, 
keliančius grėsmę vidaus saugumui.

(14) Bet kokių PNR duomenų, kuriuos 
prašo suteikti informacijos apie keleivius 
skyrius, sąrašų turinys turėtų būti 
nustatytas laikantis tikslo atsižvelgti į 
valdžios institucijų teisėtus teroristinių 
nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo 
ir patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn reikalavimus, tokiu būdu 
didinant vidaus saugumą Sąjungoje ir 
saugant pagrindines piliečių teises, ypač 
privatumo ir asmens duomenų apsaugos 
srityje. Tokiuose sąrašuose neturėtų būti 
jokių asmens duomenų, kuriais galėtų būti 
atskleista rasė ar etninė kilmė, politiniai, 
religiniai ar filosofiniai įsitikinimai, narystė 
profesinėse sąjungose, arba duomenų apie 
atitinkamo asmens sveikatą ar lytinį 
gyvenimą. PNR duomenys turėtų apimti 
išsamią informaciją apie keleivio 
užsakymą ir kelionės maršrutą, kuria 
remdamosi kompetentingos institucijos gali 
nustatyti lėktuvu keliaujančius keleivius, 
keliančius grėsmę vidaus saugumui.

Or. en

Pakeitimas 105
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Bet kokių PNR duomenų, kuriuos 
prašo suteikti informacijos apie keleivius 
skyrius, sąrašų turinys turėtų būti 
nustatytas laikantis tikslo atsižvelgti į 
valdžios institucijų teisėtus teroristinių 
nusikaltimų ar sunkių nusikaltimų 
prevencijos, nustatymo, tyrimo ir 
patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn reikalavimus, tokiu būdu 
didinant vidaus saugumą Sąjungoje ir 
saugant pagrindines piliečių teises, ypač 
privatumo ir asmens duomenų apsaugos 
srityje. Tokiuose sąrašuose neturėtų būti 
jokių asmens duomenų, kuriais galėtų būti 
atskleista rasė ar etninė kilmė, politiniai, 
religiniai ar filosofiniai įsitikinimai, narystė 
profesinėse sąjungose, arba duomenų apie 
atitinkamo asmens sveikatą ar lytinį 
gyvenimą. PNR duomenys turėtų apimti 
išsamią informaciją apie keleivio 
užsakymą ir kelionės maršrutą, kuria 
remdamosi kompetentingos institucijos gali 
nustatyti lėktuvu keliaujančius keleivius, 
keliančius grėsmę vidaus saugumui.

(14) PNR duomenų, kuriuos prašo suteikti 
informacijos apie keleivius skyrius ir kurie 
nurodyti šios direktyvos priede, įrašų
turinys turėtų būti nustatytas laikantis 
tikslo atsižvelgti į valdžios institucijų 
teisėtus teroristinių nusikaltimų ar sunkių 
tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos, 
nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos 
baudžiamojon atsakomybėn reikalavimus, 
tokiu būdu didinant vidaus saugumą 
Sąjungoje ir saugant pagrindines asmenų
teises, ypač privatumo ir asmens duomenų 
apsaugos srityje. Tokiuose duomenų 
įrašuose neturėtų būti jokių asmens 
duomenų, kuriais galėtų būti atskleista rasė 
ar etninė kilmė, politiniai, religiniai ar 
filosofiniai įsitikinimai, narystė profesinėse 
sąjungose, arba duomenų apie atitinkamo 
asmens sveikatą ar lytinį gyvenimą. PNR 
duomenys turėtų apimti išsamią 
informaciją apie keleivio užsakymą ir 
kelionės maršrutą, kuria remdamosi 
kompetentingos institucijos gali nustatyti 
lėktuvu keliaujančius keleivius, keliančius 
grėsmę vidaus saugumui.

Or. en

Pakeitimas 106
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Šiuo metu galimi du duomenų 
perdavimo būdai: „importo“ metodas, 
kuriuo duomenų prašančios valstybės 
narės kompetentingos institucijos gali 
prisijungti prie oro vežėjo bilietų 
užsakymo sistemos ir nukopijuoti 

Išbraukta.
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(„importuoti“) prašomus duomenis, ir 
„eksporto“ metodas, kuriuo oro vežėjai 
duomenų prašančiai institucijai perduoda 
(„eksportuoja“) prašomus PNR 
duomenis, taip leidžiant oro vežėjams 
toliau kontroliuoti, kokie duomenys 
teikiami. Laikoma, kad „eksporto“ 
metodas užtikrina aukštesnio lygio 
duomenų apsaugą ir turėtų būti 
privalomas visiems oro vežėjams.

Or. en

Pakeitimas 107
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Šiuo metu galimi du duomenų 
perdavimo būdai: „importo“ metodas, 
kuriuo duomenų prašančios valstybės narės 
kompetentingos institucijos gali prisijungti 
prie oro vežėjo bilietų užsakymo sistemos 
ir nukopijuoti („importuoti“) prašomus 
duomenis, ir „eksporto“ metodas, kuriuo 
oro vežėjai duomenų prašančiai institucijai 
perduoda („eksportuoja“) prašomus PNR 
duomenis, taip leidžiant oro vežėjams 
toliau kontroliuoti, kokie duomenys 
teikiami. Laikoma, kad „eksporto“ 
metodas užtikrina aukštesnio lygio 
duomenų apsaugą ir turėtų būti privalomas 
visiems oro vežėjams.

(15) Šiuo metu galimi du duomenų 
perdavimo būdai: „importo“ metodas, 
kuriuo duomenų prašančios valstybės narės 
kompetentingos institucijos gali prisijungti 
prie oro vežėjo bilietų užsakymo sistemos 
ir nukopijuoti („importuoti“) prašomus 
duomenis, ir „eksporto“ metodas, kuriuo 
oro vežėjai duomenų prašančiai institucijai 
perduoda („eksportuoja“) prašomus PNR 
duomenis, taip leidžiant oro vežėjams 
toliau kontroliuoti, kokie duomenys 
teikiami. „Eksporto“ metodas užtikrina 
aukštesnio lygio duomenų apsaugą ir turėtų
būti privalomas visiems oro vežėjams.

Or. en

Pakeitimas 108
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Šiuo metu galimi du duomenų 
perdavimo būdai: „importo“ metodas, 
kuriuo duomenų prašančios valstybės narės 
kompetentingos institucijos gali prisijungti 
prie oro vežėjo bilietų užsakymo sistemos 
ir nukopijuoti („importuoti“) prašomus 
duomenis, ir „eksporto“ metodas, kuriuo 
oro vežėjai duomenų prašančiai institucijai 
perduoda („eksportuoja“) prašomus PNR 
duomenis, taip leidžiant oro vežėjams 
toliau kontroliuoti, kokie duomenys 
teikiami. Laikoma, kad „eksporto“ metodas 
užtikrina aukštesnio lygio duomenų 
apsaugą ir turėtų būti privalomas visiems 
oro vežėjams.

(15) Šiuo metu galimi du duomenų 
perdavimo būdai: „importo“ metodas, 
kuriuo duomenų prašančios valstybės narės
kompetentingos institucijos gali prisijungti 
prie oro vežėjo bilietų užsakymo sistemos 
ir nukopijuoti („importuoti“) prašomus 
duomenis, ir „eksporto“ metodas, kuriuo 
oro vežėjai duomenų prašančiai institucijai 
perduoda („eksportuoja“) prašomus PNR 
duomenis, taip leidžiant oro vežėjams 
toliau kontroliuoti, kokie duomenys 
teikiami. Laikoma, kad „eksporto“ metodas 
užtikrina aukštesnio lygio duomenų 
apsaugą ir turėtų būti privalomas visiems 
oro vežėjams. Pagal šią direktyvą 
„importo“ metodas turėtų būti 
draudžiamas.

Or. en

Pakeitimas 109
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Šiuo metu galimi du duomenų 
perdavimo būdai: „importo“ metodas, 
kuriuo duomenų prašančios valstybės narės 
kompetentingos institucijos gali prisijungti 
prie oro vežėjo bilietų užsakymo sistemos 
ir nukopijuoti („importuoti“) prašomus 
duomenis, ir „eksporto“ metodas, kuriuo 
oro vežėjai duomenų prašančiai institucijai 
perduoda („eksportuoja“) prašomus PNR 
duomenis, taip leidžiant oro vežėjams 
toliau kontroliuoti, kokie duomenys 
teikiami. Laikoma, kad „eksporto“ 

(15) Šiuo metu galimi du duomenų 
perdavimo būdai: „importo“ metodas, 
kuriuo duomenų prašančios valstybės narės 
kompetentingos institucijos gali prisijungti 
prie oro vežėjo bilietų užsakymo sistemos 
ir nukopijuoti („importuoti“) prašomus 
duomenis, ir „eksporto“ metodas, kuriuo 
oro vežėjai duomenų prašančiai institucijai 
perduoda („eksportuoja“) PNR duomenis, 
taip leidžiant oro vežėjams toliau 
kontroliuoti, kokie duomenys teikiami. 
„Eksporto“ metodas užtikrina aukštesnio 
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metodas užtikrina aukštesnio lygio 
duomenų apsaugą ir turėtų būti privalomas 
visiems oro vežėjams.

lygio duomenų apsaugą, todėl praėjus ne 
mažiau nei dvejiems metams nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo turėtų tapti
privalomas visiems oro vežėjams, kurie 
jau renka ir tvarko PNR duomenis 
komerciniais tikslais ir vykdo 
tarptautinius skrydžius į valstybes nares 
arba iš jų. Jei PNR duomenis tvarko 
kompiuterinės rezervavimo 
sistemos (KRS) tiekėjai, taikomas 2009 m. 
sausio 14 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 80/2009 
dėl Elgesio su kompiuterinėmis 
rezervavimo sistemomis kodekso1.
_____________
1OL L 35, 2009 2 4, p. 47. 

Or. en

Pakeitimas 110
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Šiuo metu galimi du duomenų 
perdavimo būdai: „importo“ metodas, 
kuriuo duomenų prašančios valstybės narės 
kompetentingos institucijos gali prisijungti 
prie oro vežėjo bilietų užsakymo sistemos 
ir nukopijuoti („importuoti“) prašomus 
duomenis, ir „eksporto“ metodas, kuriuo 
oro vežėjai duomenų prašančiai institucijai 
perduoda („eksportuoja“) prašomus PNR 
duomenis, taip leidžiant oro vežėjams 
toliau kontroliuoti, kokie duomenys 
teikiami. Laikoma, kad „eksporto“ metodas 
užtikrina aukštesnio lygio duomenų 
apsaugą ir turėtų būti privalomas visiems 
oro vežėjams.

(15) Šiuo metu galimi du duomenų 
perdavimo būdai: „importo“ metodas, 
kuriuo duomenų prašančios valstybės narės 
kompetentingos institucijos gali prisijungti 
prie oro vežėjo bilietų užsakymo sistemos 
ir nukopijuoti („importuoti“) prašomus 
duomenis, ir „eksporto“ metodas, kuriuo 
oro vežėjai duomenų prašančiai institucijai 
perduoda („eksportuoja“) prašomus PNR 
duomenis, taip leidžiant oro vežėjams 
toliau kontroliuoti, kokie duomenys 
teikiami. Laikoma, kad „eksporto“ metodas 
užtikrina aukštesnio lygio duomenų 
apsaugą, todėl praėjus ne mažiau nei 
dvejiems metams nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo turėtų būti privalomas visiems 
oro vežėjams, kurie jau renka ir tvarko 
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PNR duomenis komerciniais tikslais ir 
vykdo tarptautinius skrydžius į valstybes 
nares arba iš jų. Jei PNR duomenis 
tvarko kompiuterinės rezervavimo 
sistemos (KRS) tiekėjai, taikomas 2009 m. 
sausio 14 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 80/2009 
dėl Elgesio su kompiuterinėmis 
rezervavimo sistemomis kodekso1.
____________
1OL L 35, 2009 2 4, p. 47. 

Or. en

Pakeitimas 111
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Komisija remia veiklą, vykdomą 
įgyvendinant Tarptautinės civilinės 
aviacijos organizacijos (ICAO) gaires dėl 
PNR. Į šias gaires reikėtų atsižvelgti 
nustatant oro vežėjų valstybėms narėms 
teikiamiems PNR duomenims perduoti 
tinkamus duomenų formatus. Tuo 
motyvuojant, tokie tinkami duomenų 
formatai ir atitinkami protokolai, taikomi 
oro vežėjų atliekamam duomenų 
perdavimui, turėtų būti nustatyti pagal 
patariamąją procedūrą, numatytą 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (ES) Nr. ..... 
[……………..].

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 112
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Komisija remia veiklą, vykdomą 
įgyvendinant Tarptautinės civilinės 
aviacijos organizacijos (ICAO) gaires dėl 
PNR. Į šias gaires reikėtų atsižvelgti 
nustatant oro vežėjų valstybėms narėms 
teikiamiems PNR duomenims perduoti 
tinkamus duomenų formatus. Tuo 
motyvuojant, tokie tinkami duomenų 
formatai ir atitinkami protokolai, taikomi 
oro vežėjų atliekamam duomenų 
perdavimui, turėtų būti nustatyti pagal 
patariamąją procedūrą, numatytą Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 
..... [……………..].

(16) Komisija remia veiklą, vykdomą 
įgyvendinant Tarptautinės civilinės 
aviacijos organizacijos (ICAO) gaires dėl 
PNR. Į šias gaires reikėtų atsižvelgti 
nustatant oro vežėjų valstybėms narėms 
teikiamiems PNR duomenims perduoti 
tinkamus duomenų formatus. Tuo 
motyvuojant, tokie tinkami duomenų 
formatai ir atitinkami protokolai, taikomi 
oro vežėjų atliekamam duomenų 
perdavimui, turėtų būti nustatyti pagal 
patariamąją procedūrą, numatytą Europos
Parlamento ir Tarybos reglamente Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 
..... [……………..], kartu užtikrinant 
Europos Parlamento dalyvavimą.

Or. en

Pakeitimas 113
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Valstybės narės turėtų imtis visų 
būtinų priemonių sudaryti sąlygas oro
vežėjams vykdyti savo pareigas pagal šią 
direktyvą. Pareigų perduoti PNR 
duomenis nesilaikantiems oro vežėjams 
valstybės narės turėtų nustatyti 
atgrasomąsias, veiksmingas ir 
proporcingas sankcijas, įskaitant 
finansines nuobaudas. Kai rimti 
pažeidimai yra pakartotiniai ir gali 

Išbraukta.
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kliudyti pasiekti pagrindinius šios 
direktyvos tikslus, šios sankcijos 
išimtiniais atvejais gali apimti tokias 
priemones kaip transporto priemonių 
sulaikymas, areštavimas ar konfiskavimas 
arba veiklos licencijos laikinas 
sustabdymas ar atėmimas.

Or. en

Pakeitimas 114
Manfred Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Valstybės narės turėtų imtis visų 
būtinų priemonių sudaryti sąlygas oro 
vežėjams vykdyti savo pareigas pagal šią 
direktyvą. Pareigų perduoti PNR duomenis 
nesilaikantiems oro vežėjams valstybės 
narės turėtų nustatyti atgrasomąsias, 
veiksmingas ir proporcingas sankcijas, 
įskaitant finansines nuobaudas. Kai rimti 
pažeidimai yra pakartotiniai ir gali kliudyti 
pasiekti pagrindinius šios direktyvos 
tikslus, šios sankcijos išimtiniais atvejais 
gali apimti tokias priemones kaip 
transporto priemonių sulaikymas, 
areštavimas ar konfiskavimas arba veiklos 
licencijos laikinas sustabdymas ar 
atėmimas.

(17) Valstybės narės, kurios naudoja 
keleivio duomenų įrašus, turėtų imtis visų 
būtinų priemonių sudaryti sąlygas oro 
vežėjams vykdyti savo pareigas pagal šią 
direktyvą. Pareigų perduoti PNR duomenis 
nesilaikantiems oro vežėjams valstybės 
narės turėtų nustatyti atgrasomąsias, 
veiksmingas ir proporcingas sankcijas, 
įskaitant finansines nuobaudas. Kai rimti 
pažeidimai yra pakartotiniai ir gali kliudyti 
pasiekti pagrindinius šios direktyvos 
tikslus, šios sankcijos išimtiniais atvejais 
gali apimti tokias priemones kaip 
transporto priemonių sulaikymas, 
areštavimas ar konfiskavimas arba veiklos 
licencijos laikinas sustabdymas ar
atėmimas.

Or. de

Pakeitimas 115
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Valstybės narės turėtų imtis visų 
būtinų priemonių sudaryti sąlygas 
informacijos apie keleivius skyriui vykdyti 
savo pareigas pagal šią direktyvą. Pareigų 
tvarkyti PNR duomenis nesilaikantiems 
informacijos apie keleivius skyriams 
valstybės narės turėtų nustatyti 
atgrasomąsias, veiksmingas ir 
proporcingas sankcijas, įskaitant 
baudžiamąsias sankcijas.

Or. en

Pakeitimas 116
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Kiekviena valstybė narė turėtų 
įvertinti galimas su teroristiniais
nusikaltimais ir sunkiais nusikaltimais 
susijusias grėsmes.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 117
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Kiekviena valstybė narė turėtų 
įvertinti galimas su teroristiniais 
nusikaltimais ir sunkiais nusikaltimais 
susijusias grėsmes.

(18) Kiekviena valstybė narė turėtų 
įvertinti galimas su teroristiniais 
nusikaltimais ir sunkiais tarpvalstybiniais 
nusikaltimais susijusias grėsmes.
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Or. en

Pakeitimas 118
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Kiekviena valstybė narė turėtų 
įvertinti galimas su teroristiniais 
nusikaltimais ir sunkiais nusikaltimais 
susijusias grėsmes.

(18) Kiekviena valstybė narė turėtų 
įvertinti galimas su teroristiniais 
nusikaltimais susijusias grėsmes.

Or. en

Pakeitimas 119
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Kiekviena valstybė narė turėtų 
įvertinti galimas su teroristiniais 
nusikaltimais ir sunkiais nusikaltimais 
susijusias grėsmes.

(18) Kiekviena valstybė narė turėtų 
įvertinti galimas su teroristiniais 
nusikaltimais ir sunkiais tarpvalstybiniais 
nusikaltimais susijusias grėsmes.

Or. en

Pakeitimas 120
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Visapusiškai atsižvelgiant į teisę į 
asmens duomenų apsaugą ir teisę į 

Išbraukta.
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nediskriminavimą, joks sprendimas, dėl 
kurio asmeniui kyla neigiamų teisinių 
pasekmių arba kuris jį labai paveikia, 
negali būti priimamas, jei jis grindžiamas 
vien tik automatizuotu PNR duomenų 
tvarkymu. Be to, joks tokio tipo 
sprendimas neturėtų būti priimtas dėl 
asmens rasės ar etninės kilmės, religinių, 
filosofinių ar politinių įsitikinimų, 
narystės profesinėse sąjungose, sveikatos 
būklės ar seksualinio gyvenimo.

Or. en

Pakeitimas 121
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Visapusiškai atsižvelgiant į teisę į 
asmens duomenų apsaugą ir teisę į 
nediskriminavimą, joks sprendimas, dėl 
kurio asmeniui kyla neigiamų teisinių 
pasekmių arba kuris jį labai paveikia, 
negali būti priimamas, jei jis grindžiamas 
vien tik automatizuotu PNR duomenų 
tvarkymu. Be to, joks tokio tipo 
sprendimas neturėtų būti priimtas dėl 
asmens rasės ar etninės kilmės, religinių, 
filosofinių ar politinių įsitikinimų, narystės 
profesinėse sąjungose, sveikatos būklės ar 
seksualinio gyvenimo.

(19) Visapusiškai atsižvelgiant į teisę į 
asmens duomenų apsaugą ir teisę į 
nediskriminavimą, joks sprendimas, dėl 
kurio asmeniui kyla neigiamų teisinių 
pasekmių arba kuris jį labai paveikia, 
negali būti priimamas, jei jis grindžiamas
vien tik automatizuotu PNR duomenų 
tvarkymu. Be to, joks tokio tipo 
sprendimas neturėtų būti priimtas dėl 
asmens lyties, rasės, odos spalvos, etninės
ar socialinės kilmės, genetinių savybių, 
kalbos, religinių, filosofinių ar politinių 
įsitikinimų, narystės profesinėse sąjungose, 
priklausymo tautinei mažumai, sveikatos 
būklės ar lytinės orientacijos, kaip 
nustatyta Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijos 21 straipsnyje.

Or. en
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Pakeitimas 122
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Visapusiškai atsižvelgiant į teisę į 
asmens duomenų apsaugą ir teisę į 
nediskriminavimą, joks sprendimas, dėl 
kurio asmeniui kyla neigiamų teisinių 
pasekmių arba kuris jį labai paveikia, 
negali būti priimamas, jei jis grindžiamas 
vien tik automatizuotu PNR duomenų 
tvarkymu. Be to, joks tokio tipo 
sprendimas neturėtų būti priimtas dėl 
asmens rasės ar etninės kilmės, religinių, 
filosofinių ar politinių įsitikinimų, narystės 
profesinėse sąjungose, sveikatos būklės ar 
seksualinio gyvenimo.

(19) Visapusiškai atsižvelgiant į teisę į 
asmens duomenų apsaugą ir teisę į 
nediskriminavimą, joks sprendimas, dėl 
kurio asmeniui kyla neigiamų teisinių 
pasekmių arba kuris jį labai paveikia, 
negali būti priimamas remiantis
automatizuotu PNR duomenų tvarkymu, 
tvarkymu pagal iš anksto nustatytus 
kriterijus arba bet kokiu kitokiu 
skirstymu. Be to, joks tokio tipo 
sprendimas neturėtų būti priimtas dėl 
asmens lyties, rasės, etninės ar socialinės 
kilmės, genetinių ypatybių, kalbos, 
religinių, filosofinių ar politinių 
įsitikinimų, narystės profesinėse sąjungose, 
sveikatos būklės ar seksualinio gyvenimo.

Or. en

Pakeitimas 123
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Prireikus valstybės narės turėtų 
dalytis jų gaunamais PNR duomenimis su 
kitomis valstybėmis narėmis, kai juos 
būtina perduoti teroristinių nusikaltimų ir 
sunkių nusikaltimų prevencijos, 
nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos 
baudžiamojon atsakomybėn tikslais. Šios 
direktyvos nuostatomis neturėtų būti 
prieštaraujama kitiems Sąjungos teisės 
aktams dėl keitimosi informacija tarp 

Išbraukta.
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policijos ir teisminių institucijų, įskaitant 
2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimą 
2009/371/TVR dėl Europos policijos biuro 
(Europolo) įsteigimo ir 2006 m. gruodžio 
18 d. Tarybos pamatinį sprendimą 
2006/960/TVR dėl keitimosi informacija ir 
žvalgybos informacija tarp Europos 
Sąjungos valstybių narių teisėsaugos 
institucijų supaprastinimo. Toks 
teisėsaugos ir teisminių institucijų 
keitimasis PNR duomenimis turėtų būti 
reguliuojamas policijos ir teisminio 
bendradarbiavimo taisyklėmis.

Or. en

Pakeitimas 124
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Prireikus valstybės narės turėtų dalytis 
jų gaunamais PNR duomenimis su kitomis 
valstybėmis narėmis, kai juos būtina 
perduoti teroristinių nusikaltimų ir sunkių 
nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo 
ir patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn tikslais. Šios direktyvos 
nuostatomis neturėtų būti prieštaraujama 
kitiems Sąjungos teisės aktams dėl 
keitimosi informacija tarp policijos ir 
teisminių institucijų, įskaitant 2009 m. 
balandžio 6 d. Tarybos sprendimą 
2009/371/TVR dėl Europos policijos biuro 
(Europolo) įsteigimo ir 2006 m. gruodžio 
18 d. Tarybos pamatinį sprendimą 
2006/960/TVR dėl keitimosi informacija ir 
žvalgybos informacija tarp Europos 
Sąjungos valstybių narių teisėsaugos 
institucijų supaprastinimo. Toks 
teisėsaugos ir teisminių institucijų 
keitimasis PNR duomenimis turėtų būti 

(20) Prireikus valstybės narės turėtų dalytis 
jų gaunamais PNR duomenimis su kitomis 
valstybėmis narėmis, kai juos būtina 
perduoti teroristinių nusikaltimų ir sunkių 
tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos, 
nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos 
baudžiamojon atsakomybėn tikslais. Šios 
direktyvos nuostatomis neturėtų būti 
prieštaraujama kitiems Sąjungos teisės 
aktams dėl keitimosi informacija tarp 
policijos ir teisminių institucijų, įskaitant 
2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimą 
2009/371/TVR dėl Europos policijos biuro 
(Europolo) įsteigimo ir 2006 m. gruodžio 
18 d. Tarybos pamatinį sprendimą 
2006/960/TVR dėl keitimosi informacija ir 
žvalgybos informacija tarp Europos 
Sąjungos valstybių narių teisėsaugos 
institucijų supaprastinimo. Toks 
teisėsaugos ir teisminių institucijų 
keitimasis PNR duomenimis turėtų būti 
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reguliuojamas policijos ir teisminio 
bendradarbiavimo taisyklėmis.

reguliuojamas policijos ir teisminio 
bendradarbiavimo taisyklėmis, 
nustatytomis [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje dėl asmenų apsaugos 
kompetentingoms institucijoms tvarkant 
asmens duomenis nusikalstamų veikų 
prevencijos, tyrimo, nustatymo ir 
patraukimo baudžiamojon atsakomybėn 
arba bausmių vykdymo tikslais ir laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir užtikrinant, 
kad būtų laikomasi aukšto lygio apsaugos, 
siūlomos Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje, Europos Tarybos 
Konvencijoje Nr. 108 dėl asmenų 
apsaugos ryšium su asmens duomenų 
automatizuotu tvarkymu ir Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencijoje.

Or. en

Pakeitimas 125
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Prireikus valstybės narės turėtų dalytis 
jų gaunamais PNR duomenimis su kitomis 
valstybėmis narėmis, kai juos būtina 
perduoti teroristinių nusikaltimų ir sunkių 
nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo 
ir patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn tikslais. Šios direktyvos 
nuostatomis neturėtų būti prieštaraujama 
kitiems Sąjungos teisės aktams dėl 
keitimosi informacija tarp policijos ir 
teisminių institucijų, įskaitant 2009 m. 
balandžio 6 d. Tarybos sprendimą 
2009/371/TVR dėl Europos policijos biuro 
(Europolo) įsteigimo ir 2006 m. gruodžio 
18 d. Tarybos pamatinį sprendimą 
2006/960/TVR dėl keitimosi informacija ir 

(20) Prireikus informacijos apie keleivius 
skyrius turėtų dalytis jo gaunamais PNR 
duomenimis su kitomis valstybėmis 
narėmis, kai juos būtina perduoti 
teroristinių nusikaltimų ir sunkių 
nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo 
ir patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn tikslais. Valstybės narės 
turėtų turėti teisę tokiomis pačiomis 
sąlygomis tarpusavyje keistis PNR 
duomenimis. Šios direktyvos nuostatomis 
neturėtų būti prieštaraujama kitiems 
Sąjungos teisės aktams dėl keitimosi 
informacija tarp policijos ir teisminių 
institucijų, įskaitant 2009 m. balandžio 6 d. 
Tarybos sprendimą 2009/371/TVR dėl 
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žvalgybos informacija tarp Europos 
Sąjungos valstybių narių teisėsaugos 
institucijų supaprastinimo. Toks 
teisėsaugos ir teisminių institucijų 
keitimasis PNR duomenimis turėtų būti 
reguliuojamas policijos ir teisminio 
bendradarbiavimo taisyklėmis.

Europos policijos biuro (Europolo) 
įsteigimo ir 2006 m. gruodžio 18 d. 
Tarybos pamatinį sprendimą 
2006/960/TVR dėl keitimosi informacija ir 
žvalgybos informacija tarp Europos 
Sąjungos valstybių narių teisėsaugos 
institucijų supaprastinimo. Toks 
teisėsaugos ir teisminių institucijų 
keitimasis PNR duomenimis turėtų būti 
reguliuojamas policijos ir teisminio 
bendradarbiavimo taisyklėmis.

Or. de

Pakeitimas 126
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Prireikus valstybės narės turėtų dalytis 
jų gaunamais PNR duomenimis su kitomis 
valstybėmis narėmis, kai juos būtina 
perduoti teroristinių nusikaltimų ir sunkių 
nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo 
ir patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn tikslais. Šios direktyvos 
nuostatomis neturėtų būti prieštaraujama 
kitiems Sąjungos teisės aktams dėl 
keitimosi informacija tarp policijos ir 
teisminių institucijų, įskaitant 2009 m. 
balandžio 6 d. Tarybos sprendimą 
2009/371/TVR dėl Europos policijos biuro 
(Europolo) įsteigimo ir 2006 m. gruodžio 
18 d. Tarybos pamatinį sprendimą 
2006/960/TVR dėl keitimosi informacija ir 
žvalgybos informacija tarp Europos 
Sąjungos valstybių narių teisėsaugos 
institucijų supaprastinimo. Toks 
teisėsaugos ir teisminių institucijų 
keitimasis PNR duomenimis turėtų būti 
reguliuojamas policijos ir teisminio 
bendradarbiavimo taisyklėmis.

(20) Prireikus valstybės narės turėtų dalytis 
jų gaunamais PNR duomenimis su kitomis 
valstybėmis narėmis, kai juos būtina 
perduoti teroristinių nusikaltimų ir sunkių 
tarpvalstybinių nusikaltimų, kaip apibrėžta 
šioje direktyvoje, prevencijos, nustatymo, 
tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn tikslais. Toks teisėsaugos ir 
teisminių institucijų keitimasis PNR 
duomenimis turėtų būti reguliuojamas 
policijos ir teisminio bendradarbiavimo 
taisyklėmis.



AM\898279LT.doc 55/99 PE486.017v02-00

LT

Or. en

Pakeitimas 127
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Prireikus valstybės narės turėtų dalytis 
jų gaunamais PNR duomenimis su kitomis 
valstybėmis narėmis, kai juos būtina 
perduoti teroristinių nusikaltimų ir sunkių 
nusikaltimų prevencijos, nustatymo, 
tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn tikslais. Šios direktyvos 
nuostatomis neturėtų būti prieštaraujama 
kitiems Sąjungos teisės aktams dėl 
keitimosi informacija tarp policijos ir 
teisminių institucijų, įskaitant 2009 m. 
balandžio 6 d. Tarybos sprendimą 
2009/371/TVR dėl Europos policijos biuro 
(Europolo) įsteigimo ir 2006 m. gruodžio 
18 d. Tarybos pamatinį sprendimą 
2006/960/TVR dėl keitimosi informacija ir 
žvalgybos informacija tarp Europos 
Sąjungos valstybių narių teisėsaugos 
institucijų supaprastinimo. Toks 
teisėsaugos ir teisminių institucijų 
keitimasis PNR duomenimis turėtų būti 
reguliuojamas policijos ir teisminio 
bendradarbiavimo taisyklėmis.

(20) Prireikus valstybės narės turėtų dalytis 
jų gaunamais PNR duomenimis su kitomis 
valstybėmis narėmis, kai juos būtina 
perduoti teroristinių nusikaltimų 
prevencijos, nustatymo, tyrimo ir 
patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn tikslais. Šios direktyvos 
nuostatomis neturėtų būti prieštaraujama 
kitiems Sąjungos teisės aktams dėl 
keitimosi informacija tarp policijos ir 
teisminių institucijų, įskaitant 2009 m. 
balandžio 6 d. Tarybos sprendimą 
2009/371/TVR dėl Europos policijos biuro 
(Europolo) įsteigimo ir 2006 m. gruodžio 
18 d. Tarybos pamatinį sprendimą 
2006/960/TVR dėl keitimosi informacija ir 
žvalgybos informacija tarp Europos 
Sąjungos valstybių narių teisėsaugos 
institucijų supaprastinimo. Toks 
teisėsaugos ir teisminių institucijų 
keitimasis PNR duomenimis turėtų būti 
reguliuojamas policijos ir teisminio 
bendradarbiavimo taisyklėmis.

Or. en

Pakeitimas 128
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Prireikus valstybės narės turėtų dalytis 
jų gaunamais PNR duomenimis su kitomis 
valstybėmis narėmis, kai juos būtina 
perduoti teroristinių nusikaltimų ir sunkių 
nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo 
ir patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn tikslais. Šios direktyvos 
nuostatomis neturėtų būti prieštaraujama 
kitiems Sąjungos teisės aktams dėl 
keitimosi informacija tarp policijos ir 
teisminių institucijų, įskaitant 2009 m. 
balandžio 6 d. Tarybos sprendimą 
2009/371/TVR dėl Europos policijos biuro 
(Europolo) įsteigimo ir 2006 m. gruodžio 
18 d. Tarybos pamatinį sprendimą 
2006/960/TVR dėl keitimosi informacija ir 
žvalgybos informacija tarp Europos 
Sąjungos valstybių narių teisėsaugos 
institucijų supaprastinimo. Toks 
teisėsaugos ir teisminių institucijų 
keitimasis PNR duomenimis turėtų būti 
reguliuojamas policijos ir teisminio 
bendradarbiavimo taisyklėmis.

(20) Prireikus valstybės narės turėtų dalytis 
jų gaunamais PNR duomenimis su kitomis 
valstybėmis narėmis, kai juos būtina 
perduoti teroristinių nusikaltimų ir sunkių 
tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos, 
nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos 
baudžiamojon atsakomybėn tikslais. Šios 
direktyvos nuostatomis neturėtų būti 
prieštaraujama kitiems Sąjungos teisės 
aktams dėl keitimosi informacija tarp 
policijos ir teisminių institucijų, įskaitant 
2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimą 
2009/371/TVR dėl Europos policijos biuro 
(Europolo) įsteigimo ir 2006 m. gruodžio 
18 d. Tarybos pamatinį sprendimą 
2006/960/TVR dėl keitimosi informacija ir 
žvalgybos informacija tarp Europos 
Sąjungos valstybių narių teisėsaugos 
institucijų supaprastinimo. Toks 
teisėsaugos ir teisminių institucijų 
keitimasis PNR duomenimis turėtų būti 
reguliuojamas policijos ir teisminio 
bendradarbiavimo taisyklėmis.

Or. en

Pakeitimas 129
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Prireikus valstybės narės turėtų dalytis 
jų gaunamais PNR duomenimis su kitomis 
valstybėmis narėmis, kai juos būtina 
perduoti teroristinių nusikaltimų ir sunkių 
nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo 
ir patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn tikslais. Šios direktyvos 
nuostatomis neturėtų būti prieštaraujama 

(20) Prireikus valstybės narės turėtų dalytis 
jų gaunamais PNR duomenimis su kitomis 
valstybėmis narėmis, kai juos būtina 
perduoti teroristinių nusikaltimų ir sunkių 
tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos, 
nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos 
baudžiamojon atsakomybėn tikslais. Šios 
direktyvos nuostatomis neturėtų būti 
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kitiems Sąjungos teisės aktams dėl 
keitimosi informacija tarp policijos ir 
teisminių institucijų, įskaitant 2009 m. 
balandžio 6 d. Tarybos sprendimą 
2009/371/TVR dėl Europos policijos biuro 
(Europolo) įsteigimo ir 2006 m. gruodžio 
18 d. Tarybos pamatinį sprendimą 
2006/960/TVR dėl keitimosi informacija ir 
žvalgybos informacija tarp Europos 
Sąjungos valstybių narių teisėsaugos 
institucijų supaprastinimo. Toks 
teisėsaugos ir teisminių institucijų 
keitimasis PNR duomenimis turėtų būti 
reguliuojamas policijos ir teisminio 
bendradarbiavimo taisyklėmis.

prieštaraujama kitiems Sąjungos teisės 
aktams dėl keitimosi informacija tarp 
policijos ir teisminių institucijų, įskaitant 
2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimą 
2009/371/TVR dėl Europos policijos biuro 
(Europolo) įsteigimo ir 2006 m. gruodžio 
18 d. Tarybos pamatinį sprendimą 
2006/960/TVR dėl keitimosi informacija ir 
žvalgybos informacija tarp Europos 
Sąjungos valstybių narių teisėsaugos 
institucijų supaprastinimo. Toks 
teisėsaugos ir teisminių institucijų 
keitimasis PNR duomenimis turėtų būti 
reguliuojamas policijos ir teisminio 
bendradarbiavimo taisyklėmis.

Or. en

Pakeitimas 130
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) PNR duomenų saugojimo laikotarpis 
turėtų būti proporcingas teroristinių 
nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų 
prevencijos, nustatymo, tyrimo ir 
patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn tikslams. Dėl duomenų 
pobūdžio ir jų naudojimo būdų būtina, 
kad PNR duomenys būtų laikomi 
pakankamai ilgą laikotarpį, kad juos būtų 
galima panaudoti atliekant analizę ir 
tyrimus. Siekiant išvengti neproporcingo 
duomenų naudojimo, būtina užtikrinti, 
kad praėjus pradiniam laikotarpiui 
duomenys būtų anonimizuoti ir su jais 
būtų galima susipažinti tik laikantis labai 
griežtų ir ribojančių sąlygų.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 131
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) PNR duomenų saugojimo laikotarpis 
turėtų būti proporcingas teroristinių 
nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų 
prevencijos, nustatymo, tyrimo ir 
patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn tikslams. Dėl duomenų 
pobūdžio ir jų naudojimo būdų būtina, 
kad PNR duomenys būtų laikomi 
pakankamai ilgą laikotarpį, kad juos būtų 
galima panaudoti atliekant analizę ir 
tyrimus. Siekiant išvengti neproporcingo 
duomenų naudojimo, būtina užtikrinti, kad 
praėjus pradiniam laikotarpiui duomenys 
būtų anonimizuoti ir su jais būtų galima 
susipažinti tik laikantis labai griežtų ir 
ribojančių sąlygų.

(21) PNR duomenų saugojimo laikotarpis 
turėtų būti būtinas ir proporcingas 
teroristinių nusikaltimų ir sunkių 
tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos, 
nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos 
baudžiamojon atsakomybėn tikslams.
Siekiant išvengti neproporcingo duomenų 
naudojimo, būtina užtikrinti, kad praėjus 
pradiniam laikotarpiui duomenys būtų 
nuasmeninti ir su jais būtų galima 
susipažinti tik laikantis labai griežtų ir 
ribojančių sąlygų.

Or. en

Pakeitimas 132
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) PNR duomenų saugojimo laikotarpis 
turėtų būti proporcingas teroristinių 
nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų 
prevencijos, nustatymo, tyrimo ir 
patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn tikslams. Dėl duomenų 
pobūdžio ir jų naudojimo būdų būtina, kad 
PNR duomenys būtų laikomi pakankamai 
ilgą laikotarpį, kad juos būtų galima 

(21) PNR duomenų saugojimo laikotarpis 
turėtų būti proporcingas teroristinių 
nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų 
prevencijos, nustatymo, tyrimo ir 
patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn tikslams. Dėl duomenų 
pobūdžio ir jų naudojimo būdų būtina, kad 
PNR duomenys būtų laikomi pakankamai 
ilgą laikotarpį, kad juos būtų galima 
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panaudoti atliekant analizę ir tyrimus.
Siekiant išvengti neproporcingo duomenų 
naudojimo, būtina užtikrinti, kad praėjus 
pradiniam laikotarpiui duomenys būtų 
anonimizuoti ir su jais būtų galima 
susipažinti tik laikantis labai griežtų ir 
ribojančių sąlygų.

panaudoti atliekant analizę ir tyrimus.

Or. en

Pakeitimas 133
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) PNR duomenų saugojimo laikotarpis 
turėtų būti proporcingas teroristinių 
nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų 
prevencijos, nustatymo, tyrimo ir 
patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn tikslams. Dėl duomenų 
pobūdžio ir jų naudojimo būdų būtina, 
kad PNR duomenys būtų laikomi 
pakankamai ilgą laikotarpį, kad juos būtų 
galima panaudoti atliekant analizę ir 
tyrimus. Siekiant išvengti neproporcingo 
duomenų naudojimo, būtina užtikrinti, kad 
praėjus pradiniam laikotarpiui duomenys 
būtų anonimizuoti ir su jais būtų galima 
susipažinti tik laikantis labai griežtų ir 
ribojančių sąlygų.

(21) PNR duomenų saugojimo laikotarpis 
turėtų būti proporcingas teroristinių 
nusikaltimų ir sunkių tarpvalstybinių 
nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo 
ir patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn tikslams. Siekiant išvengti 
neproporcingo duomenų naudojimo, būtina 
užtikrinti, kad praėjus pradiniam 
laikotarpiui duomenys būtų visam laikui 
anonimizuoti ir su jais būtų galima 
susipažinti tik laikantis labai griežtų ir 
ribojančių sąlygų.

Or. en

Pakeitimas 134
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) PNR duomenų saugojimo laikotarpis 
turėtų būti proporcingas teroristinių 
nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų 
prevencijos, nustatymo, tyrimo ir 
patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn tikslams. Dėl duomenų 
pobūdžio ir jų naudojimo būdų būtina, kad 
PNR duomenys būtų laikomi pakankamai 
ilgą laikotarpį, kad juos būtų galima 
panaudoti atliekant analizę ir tyrimus. 
Siekiant išvengti neproporcingo duomenų 
naudojimo, būtina užtikrinti, kad praėjus 
pradiniam laikotarpiui duomenys būtų 
anonimizuoti ir su jais būtų galima 
susipažinti tik laikantis labai griežtų ir 
ribojančių sąlygų.

(21) PNR duomenų saugojimo laikotarpis 
turėtų būti proporcingas teroristinių 
nusikaltimų ir sunkių tarpvalstybinių 
nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo 
ir patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn tikslams. Dėl duomenų 
pobūdžio ir jų naudojimo būdų būtina, kad 
PNR duomenys būtų laikomi pakankamai 
ilgą laikotarpį, kad juos būtų galima 
panaudoti atliekant analizę ir tyrimus. 
Siekiant išvengti neproporcingo duomenų 
naudojimo, būtina užtikrinti, kad praėjus 
pradiniam laikotarpiui duomenys būtų 
visiškai anonimizuoti.

Or. en

Pakeitimas 135
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) PNR duomenų saugojimo laikotarpis 
turėtų būti proporcingas teroristinių 
nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų 
prevencijos, nustatymo, tyrimo ir 
patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn tikslams. Dėl duomenų 
pobūdžio ir jų naudojimo būdų būtina, kad 
PNR duomenys būtų laikomi pakankamai 
ilgą laikotarpį, kad juos būtų galima 
panaudoti atliekant analizę ir tyrimus. 
Siekiant išvengti neproporcingo duomenų 
naudojimo, būtina užtikrinti, kad praėjus 
pradiniam laikotarpiui duomenys būtų 
anonimizuoti ir su jais būtų galima 
susipažinti tik laikantis labai griežtų ir 

(21) PNR duomenų saugojimo laikotarpis 
turėtų būti proporcingas teroristinių 
nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo 
ir patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn tikslams. Dėl duomenų 
pobūdžio ir jų naudojimo būdų būtina, kad 
PNR duomenys būtų laikomi pakankamai 
ilgą laikotarpį, kad juos būtų galima 
panaudoti atliekant analizę ir tyrimus. 
Siekiant išvengti neproporcingo duomenų 
naudojimo, būtina užtikrinti, kad praėjus 
pradiniam laikotarpiui duomenys būtų 
anonimizuoti ir su jais būtų galima 
susipažinti tik laikantis labai griežtų ir 
ribojančių sąlygų.
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ribojančių sąlygų.

Or. en

Pakeitimas 136
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) PNR duomenų saugojimo laikotarpis 
turėtų būti proporcingas teroristinių 
nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų 
prevencijos, nustatymo, tyrimo ir 
patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn tikslams. Dėl duomenų 
pobūdžio ir jų naudojimo būdų būtina, kad 
PNR duomenys būtų laikomi pakankamai 
ilgą laikotarpį, kad juos būtų galima 
panaudoti atliekant analizę ir tyrimus.
Siekiant išvengti neproporcingo duomenų 
naudojimo, būtina užtikrinti, kad praėjus 
pradiniam laikotarpiui duomenys būtų 
anonimizuoti ir su jais būtų galima 
susipažinti tik laikantis labai griežtų ir 
ribojančių sąlygų.

(21) PNR duomenų saugojimo laikotarpis 
turėtų būti proporcingas teroristinių 
nusikaltimų ir sunkių tarpvalstybinių 
nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo 
ir patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn tikslams. Dėl duomenų 
pobūdžio ir jų naudojimo būdų būtina, kad 
PNR duomenys būtų laikomi pakankamai 
ilgą laikotarpį, kad juos būtų galima 
panaudoti atliekant analizę ir tyrimus.

Or. en

Pakeitimas 137
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Tais atvejais, kai konkretūs PNR 
duomenys buvo perduoti kompetentingai 
institucijai ir naudojami tiriant 
konkrečius nusikaltimus ar patraukiant 

Išbraukta.
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baudžiamojon atsakomybėn, tokių 
duomenų saugojimas, kurį vykdo 
kompetentinga institucija, turėtų būti 
reguliuojamas pagal valstybės narės 
nacionalinę teisę, nepaisant šia direktyva 
nustatytų saugojimo laikotarpių.

Or. en

Pakeitimas 138
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Informacijos apie keleivius skyriaus 
ir kompetentingų institucijų vykdomam 
PNR duomenų tvarkymui kiekvienos 
valstybės narės viduje turėtų galioti 
asmens duomenų apsaugos pagal 
nacionalinę teisę standartai, atitinkantys 
2008 m. lapkričio 27 d. Pamatinį 
sprendimą 2008/977/TVR dėl asmens 
duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir 
teisminį bendradarbiavimą 
baudžiamosiose bylose, apsaugos (toliau –
Pamatinis sprendimas 2008/977/TVR).

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 139
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Informacijos apie keleivius skyriaus ir 
kompetentingų institucijų vykdomam PNR 
duomenų tvarkymui kiekvienos valstybės 

(23) Informacijos apie keleivius skyriaus ir 
kompetentingų institucijų vykdomam PNR 
duomenų tvarkymui kiekvienos valstybės 
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narės viduje turėtų galioti asmens duomenų 
apsaugos pagal nacionalinę teisę standartai, 
atitinkantys 2008 m. lapkričio 27 d. 
Pamatinį sprendimą 2008/977/TVR dėl 
asmens duomenų, tvarkomų vykdant 
policijos ir teisminį bendradarbiavimą 
baudžiamosiose bylose, apsaugos (toliau –
Pamatinis sprendimas 2008/977/TVR).

narės viduje turėtų galioti asmens duomenų 
apsaugos pagal nacionalinę teisę standartai, 
atitinkantys [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą dėl asmenų apsaugos
kompetentingoms institucijoms tvarkant 
asmens duomenis nusikalstamų veikų 
prevencijos, tyrimo, nustatymo ir 
patraukimo baudžiamojon atsakomybėn 
arba bausmių vykdymo tikslais ir laisvo 
tokių duomenų judėjimo, užtikrinant, kad 
būtų laikomasi aukšto lygio apsaugos, 
siūlomos Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje, Europos Tarybos 
Konvencijoje Nr. 108 dėl asmenų 
apsaugos ryšium su asmens duomenų 
automatizuotu tvarkymu ir Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencijoje.

Or. en

Pagrindimas

Prieš priimant ES PNR direktyvą turėtų būti priimta direktyva dėl asmenų apsaugos 
kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, 
tyrimo, nustatymo ir patraukimo baudžiamojon atsakomybėn arba bausmių vykdymo tikslais 
ir laisvo tokių duomenų judėjimo.

Pakeitimas 140
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Informacijos apie keleivius skyriaus 
ir kompetentingų institucijų vykdomam 
PNR duomenų tvarkymui kiekvienos 
valstybės narės viduje turėtų galioti asmens 
duomenų apsaugos pagal nacionalinę teisę 
standartai, atitinkantys 2008 m. lapkričio 
27 d. Pamatinį sprendimą 2008/977/TVR 
dėl asmens duomenų, tvarkomų vykdant 
policijos ir teisminį bendradarbiavimą 
baudžiamosiose bylose, apsaugos (toliau –

(23) Kompetentingų institucijų vykdomam 
PNR duomenų tvarkymui kiekvienos 
valstybės narės viduje turėtų galioti asmens 
duomenų apsaugos pagal nacionalinę teisę 
standartai, atitinkantys 2008 m. lapkričio 
27 d. Pamatinį sprendimą 2008/977/TVR 
dėl asmens duomenų, tvarkomų vykdant 
policijos ir teisminį bendradarbiavimą 
baudžiamosiose bylose, apsaugos (toliau –
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Pamatinis sprendimas 2008/977/TVR). Pamatinis sprendimas 2008/977/TVR).

Or. de

Pakeitimas 141
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Informacijos apie keleivius skyriaus ir 
kompetentingų institucijų vykdomam PNR 
duomenų tvarkymui kiekvienos valstybės 
narės viduje turėtų galioti asmens duomenų 
apsaugos pagal nacionalinę teisę standartai, 
atitinkantys 2008 m. lapkričio 27 d. 
Pamatinį sprendimą 2008/977/TVR dėl 
asmens duomenų, tvarkomų vykdant 
policijos ir teisminį bendradarbiavimą 
baudžiamosiose bylose, apsaugos (toliau –
Pamatinis sprendimas 2008/977/TVR).

(23) Informacijos apie keleivius skyriaus ir 
kompetentingų institucijų vykdomam PNR 
duomenų tvarkymui kiekvienos valstybės 
narės viduje turėtų galioti asmens duomenų 
apsaugos pagal nacionalinę teisę standartai, 
atitinkantys 2008 m. lapkričio 27 d. 
Pamatinį sprendimą 2008/977/TVR dėl 
asmens duomenų, tvarkomų vykdant 
policijos ir teisminį bendradarbiavimą 
baudžiamosiose bylose, apsaugos (toliau –
Pamatinis sprendimas 2008/977/TVR) ir 
1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvą 95/46/EB dėl asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 
laisvo tokių duomenų judėjimo1.
_____________
1 OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

Or. en

Pakeitimas 142
Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) Oro vežėjai, renkantys keleivių, 
kurie per kelionių agentūras rezervavo 
skrydžio bilietus, kontaktinius duomenis, 
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neturėtų turėti galimybės naudoti šiuos 
duomenis prekybos reikmėms.

Or. fr

Pagrindimas

Oro vežėjas negali naudoti keleivių kontaktinių duomenų prekybos reikmėms, kai šie savo 
noru suteikė šiuos duomenis tik kelionių agentūrai.

Pakeitimas 143
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Atsižvelgiant į teisę į asmens 
duomenų apsaugą, duomenų subjektų 
teisės dėl jų PNR duomenų tvarkymo, 
kaip antai teisė susipažinti, teisė ištaisyti, 
ištrinti ir blokuoti, taip pat teisė gauti 
kompensaciją ir teisė į teismines teisės 
gynimo priemones, turėtų atitikti 
Pamatinį sprendimą 2008/977/TVR.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 144
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Atsižvelgiant į teisę į asmens 
duomenų apsaugą, duomenų subjektų 
teisės dėl jų PNR duomenų tvarkymo, kaip 
antai teisė susipažinti, teisė ištaisyti, ištrinti 
ir blokuoti, taip pat teisė gauti 
kompensaciją ir teisė į teismines teisės 
gynimo priemones, turėtų atitikti Pamatinį 

(24) Atsižvelgiant į teisę į asmens 
duomenų apsaugą, duomenų subjektų 
teisės dėl jų PNR duomenų tvarkymo, kaip 
antai teisė susipažinti, teisė ištaisyti, ištrinti 
ir blokuoti, taip pat teisė gauti 
kompensaciją ir teisė į teismines teisės 
gynimo priemones, turėtų atitikti [...] 
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sprendimą 2008/977/TVR. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
dėl asmenų apsaugos kompetentingoms 
institucijoms tvarkant asmens duomenis 
nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, 
nustatymo ir patraukimo baudžiamojon 
atsakomybėn arba bausmių vykdymo 
tikslais ir laisvo tokių duomenų judėjimo, 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos, Europos Tarybos Konvencijos 
Nr. 108 dėl asmenų apsaugos ryšium su 
asmens duomenų automatizuotu 
tvarkymu ir Europos žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos.

Or. en

Pagrindimas

Prieš priimant ES PNR direktyvą turėtų būti priimta direktyva dėl asmenų apsaugos 
kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, 
tyrimo, nustatymo ir patraukimo baudžiamojon atsakomybėn arba bausmių vykdymo tikslais 
ir laisvo tokių duomenų judėjimo.

Pakeitimas 145
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Atsižvelgiant į teisę į asmens 
duomenų apsaugą, duomenų subjektų 
teisės dėl jų PNR duomenų tvarkymo, kaip 
antai teisė susipažinti, teisė ištaisyti, ištrinti 
ir blokuoti, taip pat teisė gauti 
kompensaciją ir teisė į teismines teisės 
gynimo priemones, turėtų atitikti Pamatinį 
sprendimą 2008/977/TVR.

(24) Atsižvelgiant į teisę į asmens 
duomenų apsaugą, duomenų subjektų 
teisės dėl jų PNR duomenų tvarkymo, kaip 
antai teisė susipažinti, teisė ištaisyti, ištrinti 
ir blokuoti, taip pat teisė gauti 
kompensaciją ir teisė į teismines teisės 
gynimo priemones, turėtų atitikti Pamatinį 
sprendimą 2008/977/TVR ir 
Direktyvą 95/46/EB.

Or. en
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Pakeitimas 146
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Atsižvelgdamos į keleivių teisę būti 
informuotiems apie jų asmens duomenų 
tvarkymą, valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad jiems būtų suteikta tiksli 
informacija apie PNR duomenų rinkimą 
ir jų perdavimą informacijos apie 
keleivius skyriui.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 147
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Atsižvelgdamos į keleivių teisę būti 
informuotiems apie jų asmens duomenų 
tvarkymą, valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad jiems būtų suteikta tiksli informacija 
apie PNR duomenų rinkimą ir jų 
perdavimą informacijos apie keleivius 
skyriui.

(25) Atsižvelgdamos į keleivių teisę būti 
informuotiems apie jų asmens duomenų 
tvarkymą, valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad jiems būtų laiku ir skaidriai suteikta 
tiksli ir išsami informacija apie PNR 
duomenų rinkimą ir jų perdavimą 
informacijos apie keleivius skyriui.

Or. en

Pakeitimas 148
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) Valstybės narės iš anksto užtikrina, 
kad dėl PNR duomenų naudojimui 
taikomų priemonių atsirandančios 
išlaidos nebūtų paskirstomos keleiviams.

Or. en

Pakeitimas 149
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Valstybėms narėms turėtų būti leista 
perduoti PNR duomenis trečiosioms 
šalims tik atskirai įvertinus kiekvieną 
konkretų atvejį ir laikantis Pamatinio 
sprendimo 2008/977/TVR. Siekiant
užtikrinti asmens duomenų apsaugą, 
tokiems perdavimams turėtų būti taikomi 
papildomi reikalavimai, susiję su 
perdavimo tikslu, gaunančiosios 
institucijos patikimumu ir trečiajai šaliai 
perduodamiems asmenų duomenims 
taikomomis garantijomis.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 150
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Valstybėms narėms turėtų būti leista 
perduoti PNR duomenis trečiosioms šalims 
tik atskirai įvertinus kiekvieną konkretų 

(26) Valstybėms narėms turėtų būti leista 
perduoti PNR duomenis trečiosioms šalims 
tik atskirai įvertinus kiekvieną konkretų 
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atvejį ir laikantis Pamatinio sprendimo 
2008/977/TVR. Siekiant užtikrinti asmens 
duomenų apsaugą, tokiems perdavimams 
turėtų būti taikomi papildomi reikalavimai, 
susiję su perdavimo tikslu, gaunančiosios 
institucijos patikimumu ir trečiajai šaliai 
perduodamiems asmenų duomenims 
taikomomis garantijomis.

atvejį, jei toks duomenų perdavimas yra 
būtinas ir proporcingas teroristinių 
nusikaltimų ir sunkių tarpvalstybinių 
nusikaltimų prevencijai, nustatymui, 
tyrimui ir patraukimui už juos 
baudžiamojon atsakomybėn, ir laikantis 
201x xxx xx Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos dėl asmenų apsaugos 
kompetentingoms institucijoms tvarkant 
asmens duomenis nusikalstamų veikų 
prevencijos, tyrimo, nustatymo ir 
patraukimo baudžiamojon atsakomybėn 
arba bausmių vykdymo tikslais ir laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir taikant 
išankstinį teismo leidimą. Siekiant 
užtikrinti asmens duomenų apsaugą, 
tokiems perdavimams turėtų būti taikomi 
papildomi reikalavimai, susiję su 
perdavimo tikslu, gaunančiosios 
institucijos patikimumu ir trečiajai šaliai 
perduodamiems asmenų duomenims 
taikomomis garantijomis, užtikrinant, kad 
būtų laikomasi Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos, Europos 
Tarybos Konvencijos Nr. 108 dėl asmenų 
apsaugos ryšium su asmens duomenų 
automatizuotu tvarkymu ir Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencijos.

Or. en

Pakeitimas 151
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Valstybėms narėms turėtų būti leista 
perduoti PNR duomenis trečiosioms šalims 
tik atskirai įvertinus kiekvieną konkretų 
atvejį ir laikantis Pamatinio sprendimo 
2008/977/TVR. Siekiant užtikrinti asmens 

(26) Informacijos apie keleivius skyriui 
turėtų būti leista perduoti PNR duomenis 
trečiosioms šalims tik atskirai įvertinus 
kiekvieną konkretų atvejį ir laikantis 
Pamatinio sprendimo 2008/977/TVR. 
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duomenų apsaugą, tokiems perdavimams 
turėtų būti taikomi papildomi reikalavimai, 
susiję su perdavimo tikslu, gaunančiosios 
institucijos patikimumu ir trečiajai šaliai 
perduodamiems asmenų duomenims 
taikomomis garantijomis.

Siekiant užtikrinti asmens duomenų 
apsaugą, tokiems perdavimams turėtų būti 
taikomi papildomi reikalavimai, susiję su 
perdavimo tikslu, gaunančiosios 
institucijos patikimumu ir trečiajai šaliai 
perduodamiems asmenų duomenims 
taikomomis garantijomis.

Or. de

Pakeitimas 152
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Valstybėms narėms turėtų būti leista 
perduoti PNR duomenis trečiosioms šalims 
tik atskirai įvertinus kiekvieną konkretų 
atvejį ir laikantis Pamatinio sprendimo 
2008/977/TVR. Siekiant užtikrinti asmens 
duomenų apsaugą, tokiems perdavimams 
turėtų būti taikomi papildomi 
reikalavimai, susiję su perdavimo tikslu, 
gaunančiosios institucijos patikimumu ir 
trečiajai šaliai perduodamiems asmenų 
duomenims taikomomis garantijomis.

(26) Valstybėms narėms turėtų būti leista 
perduoti PNR duomenis trečiosioms šalims 
tik atskirai įvertinus kiekvieną konkretų 
atvejį ir laikantis Pamatinio sprendimo 
2008/977/TVR ir ES duomenų apsaugos 
teisės aktų.

Or. en

Pakeitimas 153
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) PNR duomenys turėtų būti 
perduodami tik tais atvejais, kai to reikia 
konkretaus teroristinio nusikaltimo 
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prevencijos ir nustatymo tikslais, o 
trečiųjų šalių atveju gali būti perduodami 
tik laikantis ES duomenų apsaugos teisės 
aktų.

Or. en

Pakeitimas 154
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Įgyvendinant Pamatinį sprendimą 
2008/977/TVR įsteigta nacionalinė 
priežiūros institucija taip pat turėtų teikti 
patarimus dėl šios direktyvos nuostatų 
taikymo ir įgyvendinimo ir tai prižiūrėti.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 155
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Įgyvendinant Pamatinį sprendimą 
2008/977/TVR įsteigta nacionalinė 
priežiūros institucija taip pat turėtų teikti 
patarimus dėl šios direktyvos nuostatų 
taikymo ir įgyvendinimo ir tai prižiūrėti.

(27) Nacionalinė priežiūros institucija, kuri 
bus įsteigta įgyvendinant [...] Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl 
asmenų apsaugos kompetentingoms 
institucijoms tvarkant asmens duomenis 
nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, 
nustatymo ir patraukimo baudžiamojon 
atsakomybėn arba bausmių vykdymo 
tikslais ir laisvo tokių duomenų judėjimo,
taip pat turėtų teikti patarimus dėl šios 
direktyvos nuostatų taikymo ir 
įgyvendinimo ir tai prižiūrėti.
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Nacionalinės duomenų apsaugos 
institucijos taip pat turėtų teikti patarimus 
dėl šios direktyvos duomenų apsaugos 
nuostatų taikymo ir įgyvendinimo ir tai 
prižiūrėti.

Or. en

Pakeitimas 156
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Šia direktyva nedaroma įtakos 
valstybių narių galimybei pagal jų vidaus 
teisę sukurti PNR duomenų rinkimo ir 
tvarkymo sistemą kitais tikslais, nei 
nustatyti šioje direktyvoje, ir nedaroma 
įtakos kitiems transporto paslaugų 
teikėjams, nei nurodyti šioje direktyvoje, 
kiek tai susiję su vidaus skrydžiais, 
atitinkančiais reikiamas duomenų 
apsaugos nuostatas, jeigu ta vidaus teise 
laikomasi Sąjungos acquis. PNR 
duomenų rinkimo vidaus skrydžiuose 
klausimą reikėtų konkrečiai apsvarstyti 
ateityje.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 157
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Šia direktyva nedaroma įtakos 
valstybių narių galimybei pagal jų vidaus 

Išbraukta.
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teisę sukurti PNR duomenų rinkimo ir 
tvarkymo sistemą kitais tikslais, nei 
nustatyti šioje direktyvoje, ir nedaroma 
įtakos kitiems transporto paslaugų 
teikėjams, nei nurodyti šioje direktyvoje, 
kiek tai susiję su vidaus skrydžiais, 
atitinkančiais reikiamas duomenų 
apsaugos nuostatas, jeigu ta vidaus teise 
laikomasi Sąjungos acquis. PNR 
duomenų rinkimo vidaus skrydžiuose 
klausimą reikėtų konkrečiai apsvarstyti 
ateityje.

Or. en

Pakeitimas 158
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Šia direktyva nedaroma įtakos 
valstybių narių galimybei pagal jų vidaus 
teisę sukurti PNR duomenų rinkimo ir 
tvarkymo sistemą kitais tikslais, nei 
nustatyti šioje direktyvoje, ir nedaroma 
įtakos kitiems transporto paslaugų 
teikėjams, nei nurodyti šioje direktyvoje, 
kiek tai susiję su vidaus skrydžiais, 
atitinkančiais reikiamas duomenų 
apsaugos nuostatas, jeigu ta vidaus teise 
laikomasi Sąjungos acquis. PNR 
duomenų rinkimo vidaus skrydžiuose 
klausimą reikėtų konkrečiai apsvarstyti 
ateityje.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 159
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Šia direktyva nedaroma įtakos 
valstybių narių galimybei pagal jų vidaus 
teisę sukurti PNR duomenų rinkimo ir 
tvarkymo sistemą kitais tikslais, nei 
nustatyti šioje direktyvoje, ir nedaroma 
įtakos kitiems transporto paslaugų 
teikėjams, nei nurodyti šioje direktyvoje, 
kiek tai susiję su vidaus skrydžiais, 
atitinkančiais reikiamas duomenų 
apsaugos nuostatas, jeigu ta vidaus teise 
laikomasi Sąjungos acquis. PNR 
duomenų rinkimo vidaus skrydžiuose 
klausimą reikėtų konkrečiai apsvarstyti 
ateityje.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 160
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Šia direktyva nedaroma įtakos 
valstybių narių galimybei pagal jų vidaus 
teisę sukurti PNR duomenų rinkimo ir 
tvarkymo sistemą kitais tikslais, nei 
nustatyti šioje direktyvoje, ir nedaroma 
įtakos kitiems transporto paslaugų 
teikėjams, nei nurodyti šioje direktyvoje, 
kiek tai susiję su vidaus skrydžiais, 
atitinkančiais reikiamas duomenų 
apsaugos nuostatas, jeigu ta vidaus teise 
laikomasi Sąjungos acquis. PNR 
duomenų rinkimo vidaus skrydžiuose 
klausimą reikėtų konkrečiai apsvarstyti 
ateityje.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 161
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Šia direktyva nedaroma įtakos 
valstybių narių galimybei pagal jų vidaus 
teisę sukurti PNR duomenų rinkimo ir 
tvarkymo sistemą kitais tikslais, nei 
nustatyti šioje direktyvoje, ir nedaroma 
įtakos kitiems transporto paslaugų 
teikėjams, nei nurodyti šioje direktyvoje, 
kiek tai susiję su vidaus skrydžiais, 
atitinkančiais reikiamas duomenų 
apsaugos nuostatas, jeigu ta vidaus teise 
laikomasi Sąjungos acquis. PNR 
duomenų rinkimo vidaus skrydžiuose 
klausimą reikėtų konkrečiai apsvarstyti 
ateityje.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 162
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Šia direktyva nedaroma įtakos 
valstybių narių galimybei pagal jų vidaus 
teisę sukurti PNR duomenų rinkimo ir 
tvarkymo sistemą kitais tikslais, nei 
nustatyti šioje direktyvoje, ir nedaroma 
įtakos kitiems transporto paslaugų 
teikėjams, nei nurodyti šioje direktyvoje, 
kiek tai susiję su vidaus skrydžiais,
atitinkančiais reikiamas duomenų 

Išbraukta.
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apsaugos nuostatas, jeigu ta vidaus teise 
laikomasi Sąjungos acquis. PNR 
duomenų rinkimo vidaus skrydžiuose 
klausimą reikėtų konkrečiai apsvarstyti 
ateityje.

Or. en

Pakeitimas 163
Hubert Pirker, Frank Engel

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Šia direktyva nedaroma įtakos 
valstybių narių galimybei pagal jų vidaus 
teisę sukurti PNR duomenų rinkimo ir 
tvarkymo sistemą kitais tikslais, nei 
nustatyti šioje direktyvoje, ir nedaroma 
įtakos kitiems transporto paslaugų 
teikėjams, nei nurodyti šioje direktyvoje, 
kiek tai susiję su vidaus skrydžiais, 
atitinkančiais reikiamas duomenų 
apsaugos nuostatas, jeigu ta vidaus teise 
laikomasi Sąjungos acquis. PNR duomenų 
rinkimo vidaus skrydžiuose klausimą 
reikėtų konkrečiai apsvarstyti ateityje.

(28) Šia direktyva nedaroma įtakos 
valstybių narių galimybei sukurti kitų 
transporto paslaugų teikėjų, nei nurodyti 
šioje direktyvoje, PNR duomenų rinkimo ir 
tvarkymo sistemą, laikantis reikiamų savo 
šalies duomenų apsaugos nuostatų, jeigu
jos atitinka Sąjungos acquis. 

Or. de

Pakeitimas 164
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Šia direktyva nedaroma įtakos 
valstybių narių galimybei pagal jų vidaus 
teisę sukurti PNR duomenų rinkimo ir 

(28) Šia direktyva nedaroma įtakos 
valstybių narių galimybei pagal jų vidaus 
teisę sukurti PNR duomenų rinkimo ir 
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tvarkymo sistemą kitais tikslais, nei 
nustatyti šioje direktyvoje, ir nedaroma 
įtakos kitiems transporto paslaugų 
teikėjams, nei nurodyti šioje direktyvoje, 
kiek tai susiję su vidaus skrydžiais, 
atitinkančiais reikiamas duomenų apsaugos 
nuostatas, jeigu ta vidaus teise laikomasi 
Sąjungos acquis. PNR duomenų rinkimo 
vidaus skrydžiuose klausimą reikėtų 
konkrečiai apsvarstyti ateityje.

tvarkymo sistemą kitais tikslais, nei 
nustatyti šioje direktyvoje, ir nedaroma 
įtakos kitiems transporto paslaugų 
teikėjams, nei nurodyti šioje direktyvoje, 
kiek tai susiję su vidaus skrydžiais, 
atitinkančiais reikiamas duomenų apsaugos 
nuostatas, jeigu ta vidaus teise laikomasi 
Sąjungos acquis. 

Or. en

Pakeitimas 165
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Dėl nacionalinių nuostatų, susijusių 
su asmens duomenų, įskaitant PNR 
duomenis, tvarkymu, teisinių ir techninių 
skirtumų oro vežėjai susiduria ir susidurs 
su skirtingais reikalavimais dėl 
perduotinos informacijos rūšių, taip pat 
su skirtingomis sąlygomis, kuriomis tokia 
informacija turi būti teikiama 
kompetentingoms nacionalinėms 
institucijoms. Šie skirtumai gali trukdyti 
veiksmingam kompetentingų nacionalinių 
institucijų bendradarbiavimui teroristinių 
nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų 
prevencijos, nustatymo, tyrimo ir 
patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn tikslais.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 166
Manfred Weber
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Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Dėl nacionalinių nuostatų, susijusių 
su asmens duomenų, įskaitant PNR 
duomenis, tvarkymu, teisinių ir techninių 
skirtumų oro vežėjai susiduria ir susidurs 
su skirtingais reikalavimais dėl 
perduotinos informacijos rūšių, taip pat 
su skirtingomis sąlygomis, kuriomis tokia 
informacija turi būti teikiama 
kompetentingoms nacionalinėms 
institucijoms. Šie skirtumai gali trukdyti 
veiksmingam kompetentingų nacionalinių 
institucijų bendradarbiavimui teroristinių 
nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų 
prevencijos, nustatymo, tyrimo ir 
patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn tikslais.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 167
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Dėl nacionalinių nuostatų, susijusių su 
asmens duomenų, įskaitant PNR duomenis, 
tvarkymu, teisinių ir techninių skirtumų 
oro vežėjai susiduria ir susidurs su 
skirtingais reikalavimais dėl perduotinos 
informacijos rūšių, taip pat su skirtingomis 
sąlygomis, kuriomis tokia informacija turi 
būti teikiama kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms. Šie skirtumai 
gali trukdyti veiksmingam kompetentingų 
nacionalinių institucijų bendradarbiavimui 
teroristinių nusikaltimų ir sunkių 
nusikaltimų prevencijos, nustatymo, 
tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon 

(29) Dėl nacionalinių nuostatų, susijusių su 
asmens duomenų, įskaitant PNR duomenis, 
tvarkymu, teisinių ir techninių skirtumų 
oro vežėjai susiduria ir susidurs su 
skirtingais reikalavimais dėl perduotinos 
informacijos rūšių, taip pat su skirtingomis 
sąlygomis, kuriomis tokia informacija turi 
būti teikiama kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms. Šie skirtumai 
gali trukdyti veiksmingam kompetentingų 
nacionalinių institucijų bendradarbiavimui 
teroristinių nusikaltimų prevencijos, 
nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos 
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atsakomybėn tikslais. baudžiamojon atsakomybėn tikslais.

Or. en

Pakeitimas 168
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Dėl nacionalinių nuostatų, susijusių su 
asmens duomenų, įskaitant PNR duomenis, 
tvarkymu, teisinių ir techninių skirtumų 
oro vežėjai susiduria ir susidurs su 
skirtingais reikalavimais dėl perduotinos 
informacijos rūšių, taip pat su skirtingomis 
sąlygomis, kuriomis tokia informacija turi 
būti teikiama kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms. Šie skirtumai 
gali trukdyti veiksmingam kompetentingų 
nacionalinių institucijų bendradarbiavimui 
teroristinių nusikaltimų ir sunkių 
nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo 
ir patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn tikslais.

(29) Dėl nacionalinių nuostatų, susijusių su 
asmens duomenų, įskaitant PNR duomenis, 
tvarkymu, teisinių ir techninių skirtumų 
oro vežėjai susiduria ir susidurs su 
skirtingais reikalavimais dėl perduotinos 
informacijos rūšių, taip pat su skirtingomis 
sąlygomis, kuriomis tokia informacija turi 
būti teikiama kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms. Šie skirtumai 
gali trukdyti veiksmingam kompetentingų 
nacionalinių institucijų bendradarbiavimui 
teroristinių nusikaltimų ir sunkių 
tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos, 
nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos 
baudžiamojon atsakomybėn tikslais.

Or. en

Pakeitimas 169
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Dėl nacionalinių nuostatų, susijusių su 
asmens duomenų, įskaitant PNR duomenis, 
tvarkymu, teisinių ir techninių skirtumų 
oro vežėjai susiduria ir susidurs su 
skirtingais reikalavimais dėl perduotinos 

(29) Dėl nacionalinių nuostatų, susijusių su 
asmens duomenų, įskaitant PNR duomenis, 
tvarkymu, teisinių ir techninių skirtumų 
oro vežėjai susiduria ir susidurs su 
skirtingais reikalavimais dėl perduotinos 



PE486.017v02-00 80/99 AM\898279LT.doc

LT

informacijos rūšių, taip pat su skirtingomis 
sąlygomis, kuriomis tokia informacija turi 
būti teikiama kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms. Šie skirtumai 
gali trukdyti veiksmingam kompetentingų 
nacionalinių institucijų bendradarbiavimui 
teroristinių nusikaltimų ir sunkių 
nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo 
ir patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn tikslais.

informacijos rūšių, taip pat su skirtingomis 
sąlygomis, kuriomis tokia informacija turi 
būti teikiama kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms. Šie skirtumai 
gali trukdyti veiksmingam kompetentingų 
nacionalinių institucijų bendradarbiavimui 
teroristinių nusikaltimų ir sunkių 
tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos, 
nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos 
baudžiamojon atsakomybėn tikslais.

Or. en

Pakeitimas 170
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Kadangi šios direktyvos tikslų 
valstybės narės negali deramai pasiekti ir 
kadangi tų tikslų geriau siekti Sąjungos 
lygmeniu, Sąjunga gali priimti priemones, 
laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 
5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo 
principo. Pagal tame straipsnyje nustatytą 
proporcingumo principą šia direktyva 
neviršijama to, kas būtina nurodytam 
tikslui pasiekti.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 171
Manfred Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Kadangi šios direktyvos tikslų Išbraukta.
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valstybės narės negali deramai pasiekti ir 
kadangi tų tikslų geriau siekti Sąjungos 
lygmeniu, Sąjunga gali priimti priemones, 
laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 
5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo 
principo. Pagal tame straipsnyje nustatytą 
proporcingumo principą šia direktyva 
neviršijama to, kas būtina tam tikslui 
pasiekti.

Or. de

Pakeitimas 172
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Šia direktyva gerbiamos pagrindinės 
teisės ir Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijos principai, visų pirma teisė 
į asmens duomenų apsaugą, teisė į 
privatumą ir teisė į nediskriminavimą, 
kurios saugomos Chartijos 8, 7 ir 21 
straipsniais, ir šią direktyvą reikia 
atitinkamai įgyvendinti. Direktyva 
suderinama su duomenų apsaugos 
principais, o jos nuostatos atitinka 
Pamatinį sprendimą 2008/977/TVR. Be 
to, siekiant laikytis proporcingumo 
principo, pagal direktyvą tam tikroms 
sritims bus taikomos griežtesnės duomenų 
apsaugos taisyklės nei nustatytos 
Pamatiniame sprendime 2008/977/TVR.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 173
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis



PE486.017v02-00 82/99 AM\898279LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Šia direktyva gerbiamos pagrindinės 
teisės ir Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijos principai, visų pirma teisė į 
asmens duomenų apsaugą, teisė į 
privatumą ir teisė į nediskriminavimą, 
kurios saugomos Chartijos 8, 7 ir 21 
straipsniais, ir šią direktyvą reikia 
atitinkamai įgyvendinti. Direktyva 
suderinama su duomenų apsaugos 
principais, o jos nuostatos atitinka Pamatinį 
sprendimą 2008/977/TVR. Be to, siekiant 
laikytis proporcingumo principo, pagal 
direktyvą tam tikroms sritims bus taikomos 
griežtesnės duomenų apsaugos taisyklės 
nei nustatytos Pamatiniame sprendime 
2008/977/TVR.

(31) Šia direktyva gerbiamos pagrindinės 
teisės ir Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijos principai, visų pirma teisė į 
asmens duomenų apsaugą, teisė į 
privatumą ir teisė į nediskriminavimą, 
kurios saugomos Chartijos 8, 7 ir 21 
straipsniais, ir šią direktyvą reikia 
atitinkamai įgyvendinti. Direktyva 
suderinama su duomenų apsaugos 
principais, visų pirma su SESV 
16 straipsniu, o jos nuostatos atitinka 
Pamatinį sprendimą 2008/977/TVR. Be to, 
siekiant laikytis proporcingumo principo, 
pagal direktyvą tam tikroms sritims bus 
taikomos griežtesnės duomenų apsaugos 
taisyklės nei nustatytos Pamatiniame 
sprendime 2008/977/TVR.

Or. en

Pakeitimas 174
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Šia direktyva gerbiamos pagrindinės 
teisės ir Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijos principai, visų pirma teisė į 
asmens duomenų apsaugą, teisė į 
privatumą ir teisė į nediskriminavimą, 
kurios saugomos Chartijos 8, 7 ir 21 
straipsniais, ir šią direktyvą reikia 
atitinkamai įgyvendinti. Direktyva 
suderinama su duomenų apsaugos 
principais, o jos nuostatos atitinka 
Pamatinį sprendimą 2008/977/TVR. Be 
to, siekiant laikytis proporcingumo 
principo, pagal direktyvą tam tikroms 
sritims bus taikomos griežtesnės duomenų 

(31) Šia direktyva gerbiamos pagrindinės 
teisės ir Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijos principai, visų pirma teisė į 
asmens duomenų apsaugą, teisė į 
privatumą ir teisė į nediskriminavimą, 
kurios saugomos Chartijos 8, 7 ir 21 
straipsniais, Europos Tarybos Konvencija 
Nr. 108 dėl asmenų apsaugos ryšium su 
asmens duomenų automatizuotu 
tvarkymu ir Europos žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, 
ir šią direktyvą reikia atitinkamai 
įgyvendinti. Direktyva suderinama su 
duomenų apsaugos principais, o jos 
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apsaugos taisyklės nei nustatytos 
Pamatiniame sprendime 2008/977/TVR.

nuostatos atitinka Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą [...] dėl asmenų 
apsaugos kompetentingoms institucijoms 
tvarkant asmens duomenis nusikalstamų 
veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ir 
patraukimo baudžiamojon atsakomybėn 
arba bausmių vykdymo tikslais ir laisvo 
tokių duomenų judėjimo.

Or. en

Pakeitimas 175
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Visų pirma direktyvos apimtis yra 
maksimaliai apribota, ja leidžiama PNR 
duomenis saugoti nei ilgesnį kaip 5 metų 
laikotarpį, po kurio duomenys turi būti 
ištrinti, praėjus labai trumpam 
laikotarpiui duomenis būtina 
anonimizuoti, o neskelbtinų duomenų 
rinkimas ir naudojimas draudžiami. 
Siekiant užtikrinti duomenų apsaugos 
veiksmingumą ir aukštą lygį, valstybės 
narės privalo užtikrinti, kad 
nepriklausoma nacionalinė priežiūros 
institucija patartų, kaip tvarkyti PNR 
duomenis, ir tai prižiūrėtų. Visus PNR 
duomenų tvarkymo atvejus būtina 
registruoti ar dokumentuoti duomenų 
tvarkymo teisėtumo patikrinimo, taip pat 
savikontrolės ir deramo duomenų 
vientisumo ir duomenų tvarkymo 
saugumo užtikrinimo tikslais. Valstybės 
narės taip pat privalo užtikrinti, kad 
keleiviai būtų aiškiai ir tiksliai informuoti 
apie PNR duomenų rinkimą ir savo teises.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 176
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Visų pirma direktyvos apimtis yra 
maksimaliai apribota, ja leidžiama PNR 
duomenis saugoti nei ilgesnį kaip 5 metų
laikotarpį, po kurio duomenys turi būti 
ištrinti, praėjus labai trumpam laikotarpiui 
duomenis būtina anonimizuoti, o 
neskelbtinų duomenų rinkimas ir 
naudojimas draudžiami. Siekiant užtikrinti 
duomenų apsaugos veiksmingumą ir aukštą 
lygį, valstybės narės privalo užtikrinti, kad 
nepriklausoma nacionalinė priežiūros
institucija patartų, kaip tvarkyti PNR 
duomenis, ir tai prižiūrėtų. Visus PNR 
duomenų tvarkymo atvejus būtina 
registruoti ar dokumentuoti duomenų 
tvarkymo teisėtumo patikrinimo, taip pat 
savikontrolės ir deramo duomenų 
vientisumo ir duomenų tvarkymo saugumo 
užtikrinimo tikslais. Valstybės narės taip 
pat privalo užtikrinti, kad keleiviai būtų 
aiškiai ir tiksliai informuoti apie PNR 
duomenų rinkimą ir savo teises.

(32) Visų pirma direktyvos apimtis yra 
maksimaliai apribota, ja leidžiama PNR 
duomenis saugoti nei ilgesnį kaip tris 
mėnesius laikotarpį, po kurio duomenys 
turi būti visam laikui ištrinti, praėjus labai 
trumpam laikotarpiui duomenis būtina 
nuasmeninti, o neskelbtinų duomenų 
rinkimas ir naudojimas draudžiami. 
Siekiant užtikrinti duomenų apsaugos 
veiksmingumą ir aukštą lygį, valstybės 
narės privalo užtikrinti, kad nepriklausoma 
nacionalinė duomenų apsaugos institucija 
patartų, kaip tvarkyti PNR duomenis, ir tai 
prižiūrėtų. Visus PNR duomenų tvarkymo 
atvejus būtina registruoti ar dokumentuoti 
duomenų tvarkymo teisėtumo patikrinimo, 
taip pat savikontrolės ir deramo duomenų 
vientisumo ir duomenų tvarkymo saugumo 
užtikrinimo tikslais. Valstybės narės taip 
pat privalo užtikrinti, kad keleiviai būtų 
aiškiai ir tiksliai informuoti apie PNR 
duomenų rinkimą ir savo teises.

Or. en

Pakeitimas 177
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Visų pirma direktyvos apimtis yra 
maksimaliai apribota, ja leidžiama PNR 
duomenis saugoti nei ilgesnį kaip 5 metų 

(32) Visų pirma direktyvos apimtis yra 
maksimaliai apribota, ja leidžiama PNR 
duomenis saugoti nei ilgesnį kaip trijų
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laikotarpį, po kurio duomenys turi būti 
ištrinti, praėjus labai trumpam laikotarpiui 
duomenis būtina anonimizuoti, o 
neskelbtinų duomenų rinkimas ir 
naudojimas draudžiami. Siekiant užtikrinti 
duomenų apsaugos veiksmingumą ir aukštą 
lygį, valstybės narės privalo užtikrinti, kad 
nepriklausoma nacionalinė priežiūros 
institucija patartų, kaip tvarkyti PNR 
duomenis, ir tai prižiūrėtų. Visus PNR 
duomenų tvarkymo atvejus būtina 
registruoti ar dokumentuoti duomenų 
tvarkymo teisėtumo patikrinimo, taip pat 
savikontrolės ir deramo duomenų 
vientisumo ir duomenų tvarkymo saugumo 
užtikrinimo tikslais. Valstybės narės taip 
pat privalo užtikrinti, kad keleiviai būtų 
aiškiai ir tiksliai informuoti apie PNR 
duomenų rinkimą ir savo teises.

metų laikotarpį, po kurio duomenys turi 
būti ištrinti, praėjus labai trumpam 
laikotarpiui duomenis būtina anonimizuoti, 
o neskelbtinų duomenų rinkimas ir 
naudojimas draudžiami. Siekiant užtikrinti 
duomenų apsaugos veiksmingumą ir aukštą 
lygį, valstybės narės privalo užtikrinti, kad 
nepriklausoma nacionalinė priežiūros 
institucija patartų, kaip tvarkyti PNR 
duomenis, ir tai prižiūrėtų. Visus PNR 
duomenų tvarkymo atvejus būtina 
registruoti ar dokumentuoti duomenų 
tvarkymo teisėtumo patikrinimo, taip pat 
savikontrolės ir deramo duomenų 
vientisumo ir duomenų tvarkymo saugumo 
užtikrinimo tikslais. Valstybės narės taip 
pat privalo užtikrinti, kad keleiviai būtų 
aiškiai ir tiksliai informuoti apie PNR 
duomenų rinkimą ir savo teises.

Or. en

Pakeitimas 178
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Visų pirma direktyvos apimtis yra 
maksimaliai apribota, ja leidžiama PNR 
duomenis saugoti nei ilgesnį kaip 5 metų
laikotarpį, po kurio duomenys turi būti 
ištrinti, praėjus labai trumpam 
laikotarpiui duomenis būtina 
anonimizuoti, o neskelbtinų duomenų 
rinkimas ir naudojimas draudžiami. 
Siekiant užtikrinti duomenų apsaugos 
veiksmingumą ir aukštą lygį, valstybės 
narės privalo užtikrinti, kad nepriklausoma 
nacionalinė priežiūros institucija patartų, 
kaip tvarkyti PNR duomenis, ir tai 
prižiūrėtų. Visus PNR duomenų tvarkymo 
atvejus būtina registruoti ar dokumentuoti 

(32) Visų pirma direktyvos apimtis yra 
maksimaliai apribota, ja leidžiama PNR 
duomenis saugoti nei ilgesnį kaip 30 dienų
laikotarpį, po kurio duomenys turi būti 
ištrinti, o neskelbtinų duomenų rinkimas ir 
naudojimas draudžiami. Siekiant užtikrinti 
duomenų apsaugos veiksmingumą ir aukštą 
lygį, valstybės narės privalo užtikrinti, kad 
nepriklausoma nacionalinė priežiūros 
institucija patartų, kaip tvarkyti PNR 
duomenis, ir tai prižiūrėtų. Visus PNR 
duomenų tvarkymo atvejus būtina 
registruoti ar dokumentuoti duomenų 
tvarkymo teisėtumo patikrinimo, taip pat 
savikontrolės ir deramo duomenų 
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duomenų tvarkymo teisėtumo patikrinimo, 
taip pat savikontrolės ir deramo duomenų 
vientisumo ir duomenų tvarkymo saugumo 
užtikrinimo tikslais. Valstybės narės taip 
pat privalo užtikrinti, kad keleiviai būtų 
aiškiai ir tiksliai informuoti apie PNR 
duomenų rinkimą ir savo teises.

vientisumo ir duomenų tvarkymo saugumo 
užtikrinimo tikslais. Valstybės narės taip 
pat privalo užtikrinti, kad keleiviai būtų 
aiškiai ir tiksliai informuoti apie PNR 
duomenų rinkimą ir savo teises.

Or. en

Pakeitimas 179
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Visų pirma direktyvos apimtis yra 
maksimaliai apribota, ja leidžiama PNR 
duomenis saugoti nei ilgesnį kaip 5 metų 
laikotarpį, po kurio duomenys turi būti 
ištrinti, praėjus labai trumpam laikotarpiui 
duomenis būtina anonimizuoti, o 
neskelbtinų duomenų rinkimas ir 
naudojimas draudžiami. Siekiant užtikrinti 
duomenų apsaugos veiksmingumą ir aukštą 
lygį, valstybės narės privalo užtikrinti, kad 
nepriklausoma nacionalinė priežiūros 
institucija patartų, kaip tvarkyti PNR 
duomenis, ir tai prižiūrėtų. Visus PNR 
duomenų tvarkymo atvejus būtina 
registruoti ar dokumentuoti duomenų 
tvarkymo teisėtumo patikrinimo, taip pat 
savikontrolės ir deramo duomenų 
vientisumo ir duomenų tvarkymo saugumo 
užtikrinimo tikslais. Valstybės narės taip 
pat privalo užtikrinti, kad keleiviai būtų 
aiškiai ir tiksliai informuoti apie PNR 
duomenų rinkimą ir savo teises.

(32) Visų pirma direktyvos apimtis yra 
maksimaliai apribota, ja leidžiama PNR 
duomenis saugoti ne ilgesnį kaip 5 metų 
laikotarpį, po kurio duomenys turi būti 
ištrinti, praėjus labai trumpam laikotarpiui 
duomenis būtina anonimizuoti, o 
neskelbtinų duomenų rinkimas ir 
naudojimas draudžiami. Siekiant užtikrinti 
duomenų apsaugos veiksmingumą ir aukštą 
lygį, turi būti užtikrinta, kad 
nepriklausoma priežiūros institucija 
patartų, kaip tvarkyti PNR duomenis, ir tai 
prižiūrėtų. Visus PNR duomenų tvarkymo 
atvejus būtina registruoti ar dokumentuoti 
duomenų tvarkymo teisėtumo patikrinimo, 
taip pat savikontrolės ir deramo duomenų 
vientisumo ir duomenų tvarkymo saugumo 
užtikrinimo tikslais. Valstybės narės taip 
pat privalo užtikrinti, kad keleiviai būtų 
aiškiai ir tiksliai informuoti apie PNR 
duomenų rinkimą ir savo teises.

Or. de
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Pakeitimas 180
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Visų pirma direktyvos apimtis yra 
maksimaliai apribota, ja leidžiama PNR 
duomenis saugoti nei ilgesnį kaip 5 metų
laikotarpį, po kurio duomenys turi būti 
ištrinti, praėjus labai trumpam laikotarpiui 
duomenis būtina anonimizuoti, o 
neskelbtinų duomenų rinkimas ir 
naudojimas draudžiami. Siekiant užtikrinti 
duomenų apsaugos veiksmingumą ir aukštą 
lygį, valstybės narės privalo užtikrinti, kad 
nepriklausoma nacionalinė priežiūros 
institucija patartų, kaip tvarkyti PNR 
duomenis, ir tai prižiūrėtų. Visus PNR 
duomenų tvarkymo atvejus būtina 
registruoti ar dokumentuoti duomenų 
tvarkymo teisėtumo patikrinimo, taip pat 
savikontrolės ir deramo duomenų 
vientisumo ir duomenų tvarkymo saugumo 
užtikrinimo tikslais. Valstybės narės taip 
pat privalo užtikrinti, kad keleiviai būtų 
aiškiai ir tiksliai informuoti apie PNR 
duomenų rinkimą ir savo teises.

(32) Visų pirma direktyvos apimtis yra 
maksimaliai apribota, ja leidžiama PNR 
duomenis saugoti nei ilgesnį kaip 30 dienų
laikotarpį, po kurio duomenys turi būti 
ištrinti, praėjus septynių dienų laikotarpiui 
duomenis būtina anonimizuoti, o 
neskelbtinų duomenų rinkimas ir 
naudojimas draudžiami. Siekiant užtikrinti 
duomenų apsaugos veiksmingumą ir aukštą 
lygį, valstybės narės privalo užtikrinti, kad 
nepriklausoma nacionalinė priežiūros 
institucija patartų, kaip tvarkyti PNR 
duomenis, ir tai prižiūrėtų. Visus PNR 
duomenų tvarkymo atvejus būtina 
registruoti ar dokumentuoti duomenų 
tvarkymo teisėtumo patikrinimo, taip pat 
savikontrolės ir deramo duomenų 
vientisumo ir duomenų tvarkymo saugumo 
užtikrinimo tikslais. Valstybės narės taip 
pat privalo užtikrinti, kad keleiviai būtų 
aiškiai ir tiksliai informuoti apie PNR 
duomenų rinkimą ir savo teises.

Or. en

Pakeitimas 181
Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Visų pirma direktyvos apimtis yra 
maksimaliai apribota, ja leidžiama PNR 
duomenis saugoti nei ilgesnį kaip 5 metų 
laikotarpį, po kurio duomenys turi būti 

(32) Visų pirma direktyvos apimtis yra 
maksimaliai apribota, ja leidžiama PNR 
duomenis saugoti nei ilgesnį kaip 5 metų 
laikotarpį, po kurio duomenys turi būti 
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ištrinti, praėjus labai trumpam laikotarpiui 
duomenis būtina anonimizuoti, o 
neskelbtinų duomenų rinkimas ir 
naudojimas draudžiami. Siekiant užtikrinti 
duomenų apsaugos veiksmingumą ir aukštą 
lygį, valstybės narės privalo užtikrinti, kad 
nepriklausoma nacionalinė priežiūros 
institucija patartų, kaip tvarkyti PNR 
duomenis, ir tai prižiūrėtų. Visus PNR 
duomenų tvarkymo atvejus būtina 
registruoti ar dokumentuoti duomenų 
tvarkymo teisėtumo patikrinimo, taip pat 
savikontrolės ir deramo duomenų 
vientisumo ir duomenų tvarkymo saugumo 
užtikrinimo tikslais. Valstybės narės taip 
pat privalo užtikrinti, kad keleiviai būtų 
aiškiai ir tiksliai informuoti apie PNR 
duomenų rinkimą ir savo teises.

ištrinti, praėjus trumpam laikotarpiui 
duomenis būtina anonimizuoti siekiant, 
kad nebebūtų rodomi duomenys, pagal 
kuriuos galima nustatyti asmenis, o 
neskelbtinų duomenų rinkimas ir 
naudojimas draudžiami. Siekiant užtikrinti 
duomenų apsaugos veiksmingumą ir aukštą 
lygį, valstybės narės privalo užtikrinti, kad 
nepriklausoma nacionalinė priežiūros 
institucija patartų, kaip tvarkyti PNR 
duomenis, ir tai prižiūrėtų. Visus PNR 
duomenų tvarkymo atvejus būtina 
registruoti ar dokumentuoti duomenų 
tvarkymo teisėtumo patikrinimo, taip pat 
savikontrolės ir deramo duomenų 
vientisumo ir duomenų tvarkymo saugumo 
užtikrinimo tikslais. Valstybės narės taip 
pat privalo užtikrinti, kad keleiviai būtų 
aiškiai ir tiksliai informuoti apie PNR 
duomenų rinkimą ir savo teises.

Or. fr

Pagrindimas

Svarbu patikslinti maskavimo priežastis, būtent tai, jog siekiama, kad keleivių tapatybė 
nebebūtų nustatoma.

Pakeitimas 182
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) [Remdamosi Protokolo (Nr. 21) dėl 
Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos 
laisvės, saugumo ir teisingumo srityje, 
pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, 3 
straipsnio nuostatomis, šios valstybės 
narės pranešė apie pageidavimą dalyvauti 
priimant ir taikant šią direktyvą] ARBA 
[Nepažeidžiant Protokolo (Nr. 21) dėl 
Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos 

Išbraukta.
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laisvės, saugumo ir teisingumo srityje, 
pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, 4 
straipsnio nuostatų, šios valstybės narės 
nedalyvaus priimant šią direktyvą, ir ji 
nebus joms privaloma ar taikoma].

Or. en

Pakeitimas 183
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) Remdamasi Protokolo (Nr. 22) dėl 
Danijos pozicijos, pridėto prie Europos
Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo, 1 ir 
2 straipsnių nuostatomis, Danija 
nedalyvauja priimant šią direktyvą, ir ji 
nėra jai privaloma ar taikoma,

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 184
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 straipsnis Išbraukta.
Dalykas ir taikymo sritis
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1. Direktyva numatoma, kad oro vežėjai 
perduoda tarptautinių skrydžių į valstybes 
nares ir iš jų keleivių duomenų įrašo 
duomenis, taip pat numatomas tokių 
duomenų tvarkymas, įskaitant valstybių 
narių vykdomą duomenų rinkimą, 
naudojimą ir saugojimą, ir tarpusavio 
keitimasis tokiais duomenimis.
2. Pagal šią direktyvą renkami PNR 
duomenys gali būti tvarkomi tik toliau 
nurodytais tikslais:

(a) teroristinių nusikaltimų ir sunkių 
nusikaltimų prevencijos, nustatymo, 
tyrimo ir patraukimo už juos 
baudžiamojon atsakomybėn tikslais pagal 
4 straipsnio 2 dalies b ir c punktus; ir
(b) teroristinių nusikaltimų ir sunkių 
tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos, 
nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos 
baudžiamojon atsakomybėn tikslais pagal 
4 straipsnio 2 dalies a ir d punktus.

Or. en

Pakeitimas 185
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Direktyva numatoma, kad oro vežėjai 
perduoda tarptautinių skrydžių į valstybes 
nares ir iš jų keleivių duomenų įrašo 
duomenis, taip pat numatomas tokių 
duomenų tvarkymas, įskaitant valstybių 
narių vykdomą duomenų rinkimą, 
naudojimą ir saugojimą, ir tarpusavio 
keitimasis tokiais duomenimis.

1. Direktyva numatoma, kad oro vežėjai 
perduoda planinių tarptautinių skrydžių į 
valstybes nares ir iš jų keleivių duomenų 
įrašo duomenis, taip pat numatomas tokių 
duomenų tvarkymas, įskaitant valstybių 
narių vykdomą duomenų rinkimą, 
naudojimą ir saugojimą, ir tarpusavio 
keitimasis tokiais duomenimis. Ši 
direktyva netaikoma vidiniams Europos 
Sąjungos skrydžiams ir tranzitiniams 
skrydžiams.
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Or. en

Pagrindimas

Ši direktyva turėtų būti taikoma tik planiniams tarptautiniams skrydžiams.

Pakeitimas 186
Axel Voss

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Direktyva numatoma, kad oro vežėjai 
perduoda tarptautinių skrydžių į valstybes 
nares ir iš jų keleivių duomenų įrašo 
duomenis, taip pat numatomas tokių 
duomenų tvarkymas, įskaitant valstybių 
narių vykdomą duomenų rinkimą, 
naudojimą ir saugojimą, ir tarpusavio
keitimasis tokiais duomenimis.

1. Direktyva numatoma, kad oro vežėjai 
perduoda keleivinių skrydžių į Europos 
Sąjungą ir iš jos, vykdomų tarp Europos 
Sąjungos valstybių narių ir trečiųjų šalių, 
keleivių duomenų įrašo duomenis, taip pat 
numatomas tokių duomenų tvarkymas, 
įskaitant informacijos apie keleivius 
skyriaus vykdomą duomenų rinkimą, 
naudojimą ir saugojimą, ir keitimasis 
tokiais duomenimis su trečiosiomis 
šalimis.

Or. de

Pakeitimas 187
Manfred Weber

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Direktyva numatoma, kad oro vežėjai 
perduoda tarptautinių skrydžių į valstybes 
nares ir iš jų keleivių duomenų įrašo 
duomenis, taip pat numatomas tokių 
duomenų tvarkymas, įskaitant valstybių 
narių vykdomą duomenų rinkimą, 
naudojimą ir saugojimą, ir tarpusavio 
keitimasis tokiais duomenimis.

1. Direktyva numatomi principai, pagal 
kuriuos oro vežėjai gali perduoti
tarptautinių skrydžių į valstybes nares ir iš 
jų keleivių duomenų įrašo duomenis, taip 
pat numatomas tokių duomenų tvarkymas, 
įskaitant valstybių narių vykdomą 
duomenų rinkimą, naudojimą ir saugojimą, 
ir tarpusavio keitimasis tokiais 
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duomenimis. Šios direktyvos nuostatos 
taikomos toms valstybėms narėms, kurios 
nusprendžia keleivio duomenų įrašus 
naudoti 1 straipsnio 2 dalies a ir 
b punktuose nustatytais tikslais.

Or. de

Pakeitimas 188
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Direktyva numatoma, kad oro vežėjai 
perduoda tarptautinių skrydžių į valstybes 
nares ir iš jų keleivių duomenų įrašo 
duomenis, taip pat numatomas tokių 
duomenų tvarkymas, įskaitant valstybių 
narių vykdomą duomenų rinkimą, 
naudojimą ir saugojimą, ir tarpusavio 
keitimasis tokiais duomenimis.

1. Direktyva numatoma, kad oro vežėjai 
perduoda planinių tarptautinių skrydžių į 
valstybes nares ir iš jų keleivių duomenų 
įrašo duomenis, taip pat numatomas tokių 
duomenų tvarkymas, įskaitant valstybių 
narių vykdomą duomenų rinkimą, 
naudojimą ir saugojimą, ir tarpusavio 
keitimasis tokiais duomenimis.

Or. en

Pakeitimas 189
Véronique Mathieu

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Direktyva numatoma, kad oro vežėjai 
perduoda tarptautinių skrydžių į valstybes 
nares ir iš jų keleivių duomenų įrašo 
duomenis, taip pat numatomas tokių 
duomenų tvarkymas, įskaitant valstybių 
narių vykdomą duomenų rinkimą, 
naudojimą ir saugojimą, ir tarpusavio 
keitimasis tokiais duomenimis.

1. Direktyva numatoma, kad oro vežėjai 
perduoda skrydžių Sąjungos viduje ar už 
jos ribų į valstybes nares ir iš jų keleivių 
duomenų įrašo duomenis, taip pat 
numatomas tokių duomenų tvarkymas, 
įskaitant valstybių narių vykdomą 
duomenų rinkimą, naudojimą ir saugojimą, 
ir tarpusavio keitimasis tokiais 
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duomenimis.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama į direktyvos taikymo sritį įtraukti visus skrydžius Sąjungos viduje. 
Skrydžių Sąjungos viduje ir už jos ribų terminai yra geresni nei tarptautinių ir vidaus skrydžių 
terminai, naudojami Šengeno sienų kodekse, kurie nėra tinkami šiai direktyvai, kuri bus 
taikoma visoje Europos Sąjungos teritorijoje.

Pakeitimas 190
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pagal šią direktyvą draudžiamas oro 
vežėjų vykdomas vidaus skrydžių į 
valstybes nares ir iš jų keleivių duomenų 
įrašo duomenų perdavimas, taip pat 
numatomas tokių duomenų tvarkymas, 
įskaitant valstybių narių vykdomą 
duomenų rinkimą, naudojimą ir 
saugojimą, ir tarpusavio keitimasis tokiais 
duomenimis.

Or. en

Pagrindimas

Tuo siekiama paaiškinti, kad perduoti ir tvarkyti galima tik tarptautinių skrydžių duomenis.

Pakeitimas 191
Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal šią direktyvą renkami PNR 2. Pagal šią direktyvą renkami PNR 
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duomenys gali būti tvarkomi tik toliau 
nurodytais tikslais:

duomenys apie planinius tarptautinius 
skrydžius gali būti tvarkomi tik teroristinių 
nusikaltimų ir sunkių tarptautinių 
nusikaltimų prevencijos, nustatymo, 
tyrimo ir patraukimo už juos 
baudžiamojon atsakomybėn tikslais pagal 
4 straipsnio 2 dalį. Kitiems tikslams PNR 
duomenys nenaudojami.

(a) teroristinių nusikaltimų ir sunkių 
nusikaltimų prevencijos, nustatymo, 
tyrimo ir patraukimo už juos 
baudžiamojon atsakomybėn tikslais pagal 
4 straipsnio 2 dalies b ir c punktus; ir
(b) teroristinių nusikaltimų ir sunkių 
tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos, 
nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos 
baudžiamojon atsakomybėn tikslais pagal 
4 straipsnio 2 dalies a ir d punktus.

Or. en

Pakeitimas 192
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) teroristinių nusikaltimų ir sunkių 
nusikaltimų prevencijos, nustatymo, 
tyrimo ir patraukimo už juos 
baudžiamojon atsakomybėn tikslais pagal 
4 straipsnio 2 dalies b ir c punktus; ir

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 193
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) teroristinių nusikaltimų ir sunkių 
nusikaltimų prevencijos, nustatymo, 
tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn tikslais pagal 4 straipsnio 
2 dalies b ir c punktus; ir

(a) teroristinių nusikaltimų prevencijos, 
nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos 
baudžiamojon atsakomybėn tikslais.

Or. en

Pakeitimas 194
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) teroristinių nusikaltimų ir sunkių 
nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo 
ir patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn tikslais pagal 4 straipsnio 
2 dalies b ir c punktus; ir

(a) teroristinių nusikaltimų ir tam tikrų 
pagal 2 straipsnio i punktą ir pagal 
4 straipsnio 2 dalį apibrėžtų sunkių 
tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos, 
nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos 
baudžiamojon atsakomybėn tikslais;

Or. en

Pakeitimas 195
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) teroristinių nusikaltimų ir sunkių 
nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo 
ir patraukimo už juos baudžiamojon 
atsakomybėn tikslais pagal 4 straipsnio 
2 dalies b ir c punktus; ir

(a) teroristinių nusikaltimų ir tam tikrų 
pagal 2 straipsnio i punktą ir pagal 
4 straipsnio 2 dalį apibrėžtų sunkių 
tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos, 
nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos 
baudžiamojon atsakomybėn tikslais;
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Or. en

Pakeitimas 196
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) teroristinių nusikaltimų ir sunkių 
tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos, 
nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos 
baudžiamojon atsakomybėn tikslais pagal 
4 straipsnio 2 dalies a ir d punktus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 197
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) teroristinių nusikaltimų ir sunkių 
tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos, 
nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos 
baudžiamojon atsakomybėn tikslais pagal 
4 straipsnio 2 dalies a ir d punktus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Įtraukta į pakeistą 1 straipsnio 2 dalies a punktą.

Pakeitimas 198
Martin Ehrenhauser
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Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) teroristinių nusikaltimų ir sunkių 
tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos, 
nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos 
baudžiamojon atsakomybėn tikslais pagal 
4 straipsnio 2 dalies a ir d punktus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 199
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) teroristinių nusikaltimų ir sunkių 
tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos, 
nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos 
baudžiamojon atsakomybėn tikslais pagal 4 
straipsnio 2 dalies a ir d punktus.

(b) teroristinių nusikaltimų ir sunkių 
tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos, 
nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos 
baudžiamojon atsakomybėn tikslais pagal 4 
straipsnio 2 dalies a punktą.

Or. en

Pakeitimas 200
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Pagal šią direktyvą renkami PNR 
duomenys netvarkomi esant pažeidimams, 
už kuriuos pagal valstybės narės 
nacionalinę teisę baudžiama laisvės 
atėmimo bausme arba areštu, kurių 
ilgiausias terminas yra trumpesnis nei 
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treji metai.

Or. en

Pakeitimas 201
Martin Ehrenhauser

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Ši direktyva netaikoma vidiniams 
Europos skrydžiams ir transporto 
priemonėms, išskyrus lėktuvus.

Or. en

Pakeitimas 202
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ši direktyva netaikoma oro vežėjams, 
vykdantiems keleivinius skrydžius 
Sąjungos teritorijoje.

Or. en

Pakeitimas 203
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ši direktyva netaikoma vidiniams ES 
skrydžiams ir transporto priemonėms, 
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išskyrus lėktuvus.

Or. en

Pakeitimas 204
Jan Philipp Albrecht

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Pagal šią direktyvą renkami PNR 
duomenys negali būti tvarkomi esant 
nedideliems pažeidimams, už kuriuos 
pagal valstybės narės nacionalinę teisę 
baudžiama laisvės atėmimo bausme arba 
areštu, kurių ilgiausias terminas yra 
trumpesnis nei treji metai.

Or. en


