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Grozījums Nr. 36
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
–

Ierosinājums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas
priekšlikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
–

Ierosinājums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
–

Ierosinājums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 39
Gianni Vattimo

Direktīvas priekšlikums
–

Ierosinājums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA 
UN PADOMES DIREKTĪVA par 
Pasažieru datu reģistra datu izmantošanu 
teroristu nodarījumu un smagu noziegumu
novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai un 
saukšanai pie atbildības par tiem

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA 
UN PADOMES DIREKTĪVA par 
Pasažieru datu reģistra datu izmantošanu 
teroristu nodarījumu novēršanai, 
atklāšanai, izmeklēšanai un saukšanai pie 
atbildības par tiem

Or. en

Grozījums Nr. 41
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA 
UN PADOMES DIREKTĪVA par 
Pasažieru datu reģistra datu izmantošanu 
teroristu nodarījumu un smagu noziegumu 
novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai un 
saukšanai pie atbildības par tiem

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA 
UN PADOMES DIREKTĪVA par 
Pasažieru datu reģistra datu izmantošanu 
teroristu nodarījumu un smagu 
starptautisku noziegumu novēršanai, 
atklāšanai, izmeklēšanai un saukšanai pie 



AM\898279LV.doc 5/95 PE486.017v02-00

LV

atbildības par tiem

Or. en

Pamatojums

PDR datu apstrādi veic tikai tādēļ, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus un 
smagus starptautiskus noziegumus un lai sauktu pie atbildības par tiem. Citiem mērķiem PDR 
datus neizmanto.

Grozījums Nr. 42
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Direktīvas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 82. panta 1. punkta 
d) apakšpunktu un 87. panta 2. punkta 
a) apakšpunktu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 16. pantu, 82. panta 
1. punkta d) apakšpunktu un 87. panta 
2. punkta a) apakšpunktu,

Or. en

Grozījums Nr. 43
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Eiropas Datu aizsardzības 
uzraudzītāja (EDAU) 2011. gada 
25. marta atzinumā un jo īpaši tā 7. līdz 
16. punktā un 25., 55. un 57. punktā ir 
pausts atzinums, ka sākotnējā direktīvas 
priekšlikumā nav izpildīts būtisks PDR 
sistēmas izveides priekšnosacījums, t. i., 
nepieciešamības un samērīguma principa 
ievērošana, tādā mērā, ka EDAU 
apšauba, vai priekšlikumā būtu jāiekļauj 
smagi noziegumi, kuriem nav nekādas 
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saistības ar terorismu.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) 29. panta darba grupas 2011. gada 
5. aprīļa atzinumā 10/2011 ir norādīts, ka 
trūkst informācijas par to, cik efektīvas un 
atbilstošas ir ES esošās sistēmas un 
instrumenti, kas paredzēti policijas un 
tiesu iestāžu sadarbībai cīņā pret 
terorismu un organizēto noziedzību, un 
apšaubīta šāda priekšlikuma 
nepieciešamība, kā arī izteiktas nopietnas 
šaubas par samērīguma principa 
ievērošanu, uzkrājot milzīgu personas 
informācijas apjomu par pasažieriem 
neatkarīgi no tā, vai tos tur aizdomās vai 
ne.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Komisija 2007. gada 6. novembrī 
pieņēma priekšlikumu Padomes 
Pamatlēmumam par pasažieru datu 
reģistra (PDR) izmantošanu 
tiesībaizsardzības mērķiem. Taču pēc 
Lisabonas līguma stāšanās spēkā 
2009. gada 1. decembrī Komisijas 

svītrots
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priekšlikums, kuru līdz minētajam 
datumam Padome nebija pieņēmusi, 
kļuva novecojis.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) „Stokholmas programmā — atvērta 
un droša Eiropa pilsoņu un viņu 
aizsardzības labā” Komisija tiek aicināta 
iesniegt priekšlikumu par PDR datu 
izmantošanu, lai novērstu, konstatētu, 
izmeklētu teroristu nodarījumus un 
smagus noziegumus un veiktu 
kriminālvajāšanu par tiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 47
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Komisija savā 2010. gada 
21. septembra Paziņojumā par vispārējo 
pieeju pasažieru datu reģistra (PDR) datu 
nosūtīšanai trešām valstīm izklāstīja 
dažus Savienības politikas 
pamatelementus šajā jomā.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 48
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Padomes 2004. gada 29. aprīļa 
Direktīva 2004/82/EK par gaisa 
pārvadātāju pienākumu darīt zināmus 
datus par pasažieriem regulē to, kā gaisa 
pārvadātāji nosūta kompetentajām valstu 
iestādēm iepriekšēju informāciju par 
pasažieriem nolūkā uzlabot robežkontroli 
un apkarot nelikumīgu imigrāciju.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 49
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) PDR dati ir vajadzīgi, lai efektīvi 
novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu 
nodarījumus un smagus noziegumus un 
sauktu pie atbildības par tiem, tādējādi 
stiprinot iekšējo drošību.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 50
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) PDR dati ir vajadzīgi, lai efektīvi svītrots
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novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu 
nodarījumus un smagus noziegumus un 
sauktu pie atbildības par tiem, tādējādi 
stiprinot iekšējo drošību.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) PDR dati ir vajadzīgi, lai efektīvi 
novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu 
nodarījumus un smagus noziegumus un 
sauktu pie atbildības par tiem, tādējādi 
stiprinot iekšējo drošību.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 52
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) PDR dati ir vajadzīgi, lai efektīvi 
novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu 
nodarījumus un smagus noziegumus un 
sauktu pie atbildības par tiem, tādējādi 
stiprinot iekšējo drošību.

(5) PDR dati var būt vajadzīgi, lai efektīvi 
novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu 
nodarījumus un sauktu pie atbildības par 
tiem, tādējādi stiprinot iekšējo drošību.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Kinga Göncz
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Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) PDR dati ir vajadzīgi, lai efektīvi 
novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu 
nodarījumus un smagus noziegumus un 
sauktu pie atbildības par tiem, tādējādi 
stiprinot iekšējo drošību.

(5) PDR dati var ievērojami palīdzēt
efektīvi novērst, atklāt, izmeklēt teroristu 
nodarījumus un smagus noziegumus un 
saukt pie atbildības par tiem, tādējādi 
stiprinot iekšējo drošību.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) PDR dati ir vajadzīgi, lai efektīvi 
novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu 
nodarījumus un smagus noziegumus un 
sauktu pie atbildības par tiem, tādējādi 
stiprinot iekšējo drošību.

(5) PDR dati var būt noderīgs līdzeklis, lai 
efektīvi novērstu, atklātu, izmeklētu 
teroristu nodarījumus un noteikta veida 
smagus starptautiskus noziegumus un 
sauktu pie atbildības par tiem, tādējādi 
stiprinot iekšējo drošību.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) PDR dati ir vajadzīgi, lai efektīvi 
novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu 
nodarījumus un smagus noziegumus un 
sauktu pie atbildības par tiem, tādējādi 
stiprinot iekšējo drošību.

(5) PDR dati var būt noderīgi, lai efektīvi 
novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu 
nodarījumus un smagus noziegumus un 
sauktu pie atbildības par tiem, tādējādi 
stiprinot iekšējo drošību.
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Or. en

Grozījums Nr. 56
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) PDR dati ir vajadzīgi, lai efektīvi 
novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu 
nodarījumus un smagus noziegumus un 
sauktu pie atbildības par tiem, tādējādi 
stiprinot iekšējo drošību.

(5) PDR dati var būt noderīgs līdzeklis, lai 
efektīvi novērstu, atklātu, izmeklētu 
teroristu nodarījumus un noteikta veida 
smagus starptautiskus noziegumus un 
sauktu pie atbildības par tiem.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) PDR dati var palīdzēt 
tiesībaizsardzības iestādēm novērst, atklāt, 
izmeklēt smagus noziegumus, tostarp 
terorisma aktus, un saukt pie atbildības 
par tiem, salīdzinot minētos datus ar 
dažādām datubāzēm attiecībā uz 
personām vai meklētajiem objektiem, lai 
veidotu pierādījumus un attiecīgā 
gadījumā atrastu noziedznieku 
līdzzinātājus un atklātu noziedznieku 
tīklus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 58
Sophia in 't Veld
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Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) PDR dati var palīdzēt tiesībaizsardzības 
iestādēm novērst, atklāt, izmeklēt smagus 
noziegumus, tostarp terorisma aktus, un 
saukt pie atbildības par tiem, salīdzinot 
minētos datus ar dažādām datubāzēm 
attiecībā uz personām vai meklētajiem 
objektiem, lai veidotu pierādījumus un 
attiecīgā gadījumā atrastu noziedznieku 
līdzzinātājus un atklātu noziedznieku 
tīklus.

(6) PDR dati var palīdzēt tiesībaizsardzības 
iestādēm novērst, atklāt, izmeklēt smagus 
starptautiskus noziegumus, tostarp 
terorisma aktus, un saukt pie atbildības par 
tiem.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) PDR dati var palīdzēt tiesībaizsardzības 
iestādēm novērst, atklāt, izmeklēt smagus 
noziegumus, tostarp terorisma aktus, un 
saukt pie atbildības par tiem, salīdzinot 
minētos datus ar dažādām datubāzēm 
attiecībā uz personām vai meklētajiem 
objektiem, lai veidotu pierādījumus un 
attiecīgā gadījumā atrastu noziedznieku 
līdzzinātājus un atklātu noziedznieku 
tīklus.

(6) PDR dati var palīdzēt tiesībaizsardzības 
iestādēm novērst, atklāt, izmeklēt smagus 
starptautiskus noziegumus, tostarp 
terorisma aktus, un saukt pie atbildības par 
tiem, salīdzinot minētos datus ar dažādām 
datubāzēm attiecībā uz personām vai 
meklētajiem objektiem, lai atrastu 
nepieciešamos pierādījumus un attiecīgā 
gadījumā atrastu noziedznieku 
līdzzinātājus un atklātu noziedznieku 
tīklus.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) PDR dati var palīdzēt tiesībaizsardzības 
iestādēm novērst, atklāt, izmeklēt smagus 
noziegumus, tostarp terorisma aktus, un 
saukt pie atbildības par tiem, salīdzinot 
minētos datus ar dažādām datubāzēm 
attiecībā uz personām vai meklētajiem 
objektiem, lai veidotu pierādījumus un 
attiecīgā gadījumā atrastu noziedznieku 
līdzzinātājus un atklātu noziedznieku 
tīklus.

(6) PDR dati ārkārtas apstākļos var 
palīdzēt tiesībaizsardzības iestādēm 
novērst, atklāt, izmeklēt smagus 
starptautiskus noziegumus, tostarp 
terorisma aktus, un saukt pie atbildības par 
tiem, salīdzinot minētos datus ar dažādām 
datubāzēm attiecībā uz personām vai 
meklētajiem objektiem, lai veidotu 
pierādījumus un attiecīgā gadījumā atrastu 
noziedznieku līdzzinātājus un atklātu 
noziedznieku tīklus.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) PDR dati var palīdzēt tiesībaizsardzības 
iestādēm novērst, atklāt, izmeklēt smagus 
noziegumus, tostarp terorisma aktus, un 
saukt pie atbildības par tiem, salīdzinot 
minētos datus ar dažādām datubāzēm 
attiecībā uz personām vai meklētajiem 
objektiem, lai veidotu pierādījumus un 
attiecīgā gadījumā atrastu noziedznieku 
līdzzinātājus un atklātu noziedznieku 
tīklus.

(6) PDR dati var palīdzēt tiesībaizsardzības 
iestādēm novērst, atklāt, izmeklēt terorisma 
aktus un saukt pie atbildības par tiem.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Cecilia Wikström, Olle Schmidt
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Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) PDR dati var palīdzēt tiesībaizsardzības 
iestādēm novērst, atklāt, izmeklēt smagus 
noziegumus, tostarp terorisma aktus, un 
saukt pie atbildības par tiem, salīdzinot 
minētos datus ar dažādām datubāzēm 
attiecībā uz personām vai meklētajiem 
objektiem, lai veidotu pierādījumus un 
attiecīgā gadījumā atrastu noziedznieku 
līdzzinātājus un atklātu noziedznieku 
tīklus.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 63
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) PDR dati var palīdzēt tiesībaizsardzības 
iestādēm novērst, atklāt, izmeklēt smagus 
noziegumus, tostarp terorisma aktus, un 
saukt pie atbildības par tiem, salīdzinot 
minētos datus ar dažādām datubāzēm 
attiecībā uz personām vai meklētajiem 
objektiem, lai veidotu pierādījumus un 
attiecīgā gadījumā atrastu noziedznieku 
līdzzinātājus un atklātu noziedznieku 
tīklus.

(6) PDR dati var palīdzēt tiesībaizsardzības 
iestādēm novērst, atklāt, izmeklēt smagus 
starptautiskus noziegumus, tostarp 
terorisma aktus, un saukt pie atbildības par 
tiem, salīdzinot minētos datus ar dažādām 
datubāzēm attiecībā uz personām vai 
meklētajiem objektiem, lai atrastu 
nepieciešamos pierādījumus un attiecīgā 
gadījumā atrastu noziedznieku 
līdzzinātājus un atklātu noziedznieku 
tīklus.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Alexander Alvaro
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Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) PDR dati ļauj tiesībaizsardzības 
iestādēm identificēt personas, kas iepriekš 
bija „nezināmas”, t. i., personas, kas 
iepriekš netika turētas aizdomās par 
saistību ar smagiem noziegumiem un 
terorismu, bet par kurām datu analīze 
vedina domāt, ka tās var būt iesaistītas 
šādos noziegumos un kuras tādēļ būtu 
tālāk jāpārbauda kompetentajām 
iestādēm. Izmantojot PDR datus, 
tiesībaizsardzības iestādes var pievērsties 
smagiem noziegumiem un terorismam no 
citādas perspektīvas nekā apstrādājot 
personas datu citas kategorijas. Tomēr, lai 
nodrošinātu, ka nevainīgu un aizdomās 
neturētu personu datu apstrāde arī 
turpmāk būtu cik iespējams ierobežota, 
priekšlikuma darbības jomas aspekti 
attiecībā uz vērtēšanas kritēriju izveidi un 
piemērošanu būtu vēl vairāk jāierobežo, 
tos attiecinot uz smagiem noziegumiem, 
kam turklāt ir starptautisks raksturs, t. i., 
kas ir tieši saistīti ar ceļošanu un līdz ar to 
ar apstrādājamo datu veidu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 65
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) PDR dati ļauj tiesībaizsardzības 
iestādēm identificēt personas, kas iepriekš 
bija „nezināmas”, t. i., personas, kas 
iepriekš netika turētas aizdomās par 
saistību ar smagiem noziegumiem un 
terorismu, bet par kurām datu analīze 

svītrots
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vedina domāt, ka tās var būt iesaistītas 
šādos noziegumos un kuras tādēļ būtu 
tālāk jāpārbauda kompetentajām 
iestādēm. Izmantojot PDR datus, 
tiesībaizsardzības iestādes var pievērsties 
smagiem noziegumiem un terorismam no 
citādas perspektīvas nekā apstrādājot 
personas datu citas kategorijas. Tomēr, lai 
nodrošinātu, ka nevainīgu un aizdomās 
neturētu personu datu apstrāde arī 
turpmāk būtu cik iespējams ierobežota, 
priekšlikuma darbības jomas aspekti 
attiecībā uz vērtēšanas kritēriju izveidi un 
piemērošanu būtu vēl vairāk jāierobežo, 
tos attiecinot uz smagiem noziegumiem, 
kam turklāt ir starptautisks raksturs, t. i., 
kas ir tieši saistīti ar ceļošanu un līdz ar to 
ar apstrādājamo datu veidu.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) PDR dati ļauj tiesībaizsardzības 
iestādēm identificēt personas, kas iepriekš 
bija „nezināmas”, t. i., personas, kas 
iepriekš netika turētas aizdomās par 
saistību ar smagiem noziegumiem un 
terorismu, bet par kurām datu analīze 
vedina domāt, ka tās var būt iesaistītas 
šādos noziegumos un kuras tādēļ būtu 
tālāk jāpārbauda kompetentajām 
iestādēm. Izmantojot PDR datus, 
tiesībaizsardzības iestādes var pievērsties 
smagiem noziegumiem un terorismam no 
citādas perspektīvas nekā apstrādājot 
personas datu citas kategorijas. Tomēr, lai 
nodrošinātu, ka nevainīgu un aizdomās 
neturētu personu datu apstrāde arī 
turpmāk būtu cik iespējams ierobežota, 

svītrots
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priekšlikuma darbības jomas aspekti 
attiecībā uz vērtēšanas kritēriju izveidi un 
piemērošanu būtu vēl vairāk jāierobežo, 
tos attiecinot uz smagiem noziegumiem, 
kam turklāt ir starptautisks raksturs, t. i., 
kas ir tieši saistīti ar ceļošanu un līdz ar to 
ar apstrādājamo datu veidu.

Or. en

Pamatojums

Vērtēšanas kritēriju profilēšana vai izveide un piemērošana nav pieļaujama, ja profilēšana 
nav juridiski definēta ES līmenī.

Grozījums Nr. 67
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) PDR dati ļauj tiesībaizsardzības 
iestādēm identificēt personas, kas iepriekš 
bija „nezināmas”, t. i., personas, kas 
iepriekš netika turētas aizdomās par 
saistību ar smagiem noziegumiem un 
terorismu, bet par kurām datu analīze 
vedina domāt, ka tās var būt iesaistītas 
šādos noziegumos un kuras tādēļ būtu 
tālāk jāpārbauda kompetentajām 
iestādēm. Izmantojot PDR datus, 
tiesībaizsardzības iestādes var pievērsties 
smagiem noziegumiem un terorismam no 
citādas perspektīvas nekā apstrādājot 
personas datu citas kategorijas. Tomēr, lai 
nodrošinātu, ka nevainīgu un aizdomās 
neturētu personu datu apstrāde arī 
turpmāk būtu cik iespējams ierobežota, 
priekšlikuma darbības jomas aspekti 
attiecībā uz vērtēšanas kritēriju izveidi un 
piemērošanu būtu vēl vairāk jāierobežo, 
tos attiecinot uz smagiem noziegumiem, 
kam turklāt ir starptautisks raksturs, t. i., 
kas ir tieši saistīti ar ceļošanu un līdz ar to 

svītrots
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ar apstrādājamo datu veidu.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) PDR dati ļauj tiesībaizsardzības 
iestādēm identificēt personas, kas iepriekš 
bija „nezināmas”, t. i., personas, kas 
iepriekš netika turētas aizdomās par 
saistību ar smagiem noziegumiem un 
terorismu, bet par kurām datu analīze 
vedina domāt, ka tās var būt iesaistītas 
šādos noziegumos un kuras tādēļ būtu 
tālāk jāpārbauda kompetentajām iestādēm. 
Izmantojot PDR datus, tiesībaizsardzības 
iestādes var pievērsties smagiem 
noziegumiem un terorismam no citādas 
perspektīvas nekā apstrādājot personas 
datu citas kategorijas. Tomēr, lai 
nodrošinātu, ka nevainīgu un aizdomās 
neturētu personu datu apstrāde arī turpmāk 
būtu cik iespējams ierobežota, 
priekšlikuma darbības jomas aspekti 
attiecībā uz vērtēšanas kritēriju izveidi un 
piemērošanu būtu vēl vairāk jāierobežo, 
tos attiecinot uz smagiem noziegumiem, 
kam turklāt ir starptautisks raksturs, t. i., 
kas ir tieši saistīti ar ceļošanu un līdz ar to 
ar apstrādājamo datu veidu.

(7) PDR dati var ļaut tiesībaizsardzības 
iestādēm identificēt personas, kas iepriekš 
bija „nezināmas”, t. i., personas, kas 
iepriekš netika turētas aizdomās par 
saistību ar smagiem starptautiskiem 
noziegumiem un terorismu, bet par kurām 
datu analīze vedina domāt, ka tās var būt 
iesaistītas šādos noziegumos. Tā kā šāda 
uzvedināšana vēl nedod pamatu 
aizdomām, šīs personas būtu tālāk 
jāpārbauda kompetentajām iestādēm tikai 
ar konkrētiem smagiem noziegumiem vai 
terorisma aktiem saistītos gadījumos. 
Izmantojot PDR datus, tiesībaizsardzības 
iestādes var pievērsties smagiem 
starptautiskiem noziegumiem un 
terorismam no citādas perspektīvas nekā 
apstrādājot personas datu citas kategorijas. 
Tomēr, lai nodrošinātu, ka nevainīgu un 
aizdomās neturētu personu datu apstrāde 
arī turpmāk būtu cik iespējams ierobežota, 
PDR izmantošana būtu vēl vairāk 
jāierobežo, to attiecinot uz smagiem 
noziegumiem, kam turklāt ir starptautisks 
raksturs, t. i., kas ir tieši saistīti ar ceļošanu 
un līdz ar to ar apstrādājamo datu veidu.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Carmen Romero López, Birgit Sippel
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Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) PDR dati ļauj tiesībaizsardzības 
iestādēm identificēt personas, kas iepriekš 
bija „nezināmas”, t. i., personas, kas 
iepriekš netika turētas aizdomās par 
saistību ar smagiem noziegumiem un
terorismu, bet par kurām datu analīze 
vedina domāt, ka tās var būt iesaistītas 
šādos noziegumos un kuras tādēļ būtu tālāk 
jāpārbauda kompetentajām iestādēm. 
Izmantojot PDR datus, tiesībaizsardzības 
iestādes var pievērsties smagiem 
noziegumiem un terorismam no citādas 
perspektīvas nekā apstrādājot personas 
datu citas kategorijas. Tomēr, lai 
nodrošinātu, ka nevainīgu un aizdomās 
neturētu personu datu apstrāde arī turpmāk 
būtu cik iespējams ierobežota, 
priekšlikuma darbības jomas aspekti 
attiecībā uz vērtēšanas kritēriju izveidi un 
piemērošanu būtu vēl vairāk jāierobežo, tos 
attiecinot uz smagiem noziegumiem, kam 
turklāt ir starptautisks raksturs, t. i., kas ir 
tieši saistīti ar ceļošanu un līdz ar to ar 
apstrādājamo datu veidu.

(7) PDR dati ļauj tiesībaizsardzības 
iestādēm identificēt personas, kas iepriekš 
bija „nezināmas”, t. i., personas, kas 
iepriekš netika turētas aizdomās par 
saistību ar terorismu, bet par kurām datu 
analīze vedina domāt, ka tās var būt 
iesaistītas šādos noziegumos un kuras tādēļ 
būtu tālāk jāpārbauda kompetentajām 
iestādēm. Izmantojot PDR datus, 
tiesībaizsardzības iestādes var pievērsties 
terorismam no citādas perspektīvas nekā 
apstrādājot personas datu citas kategorijas. 
Tomēr, lai nodrošinātu, ka nevainīgu un 
aizdomās neturētu personu datu apstrāde 
arī turpmāk būtu cik iespējams ierobežota, 
priekšlikuma darbības jomas aspekti 
attiecībā uz vērtēšanas kritēriju izveidi un 
piemērošanu būtu vēl vairāk jāierobežo, tos 
attiecinot uz smagiem noziegumiem, kam 
turklāt ir starptautisks raksturs, t. i., kas ir 
tieši saistīti ar ceļošanu un līdz ar to ar 
apstrādājamo datu veidu, t. i., uz 
terorismu.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Personas datu apstrādei jābūt 
samērīgai ar konkrēto mērķi drošības 
jomā, kādu paredzēts panākt ar šo 
direktīvu.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 71
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Personas datu apstrādei jābūt samērīgai 
ar konkrēto mērķi drošības jomā, kādu 
paredzēts panākt ar šo direktīvu.

(8) Personas datu apstrādei jābūt 
nepieciešamai un samērīgai ar konkrēto 
mērķi, kādu paredzēts panākt ar šo 
direktīvu.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) PDR datu izmantošanai kopā ar 
Iepriekšējas pasažieru informācijas 
datiem dažos gadījumos ir pievienotā 
vērtība, jo tā palīdz dalībvalstīm pārbaudīt 
indivīda identitāti un tādējādi stiprina to 
tiesībaizsardzības nozīmīgumu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 73
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) PDR datu izmantošanai kopā ar 
Iepriekšējas pasažieru informācijas 

svītrots
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datiem dažos gadījumos ir pievienotā 
vērtība, jo tā palīdz dalībvalstīm pārbaudīt 
indivīda identitāti un tādējādi stiprina to 
tiesībaizsardzības nozīmīgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Tādēļ, lai novērstu, atklātu, izmeklētu 
teroristu nodarījumus un smagus 
noziegumus un sauktu pie atbildības par 
tiem, īpaši svarīgi ir, lai visas dalībvalstis 
ieviestu noteikumus, kas paredz 
pienākumus gaisa pārvadātājiem, kuri 
veic starptautiskus lidojumus uz Eiropas 
Savienības dalībvalstu teritoriju vai no 
tās.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 75
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Tādēļ, lai novērstu, atklātu, izmeklētu 
teroristu nodarījumus un smagus 
noziegumus un sauktu pie atbildības par 
tiem, īpaši svarīgi ir, lai visas dalībvalstis 
ieviestu noteikumus, kas paredz 
pienākumus gaisa pārvadātājiem, kuri 
veic starptautiskus lidojumus uz Eiropas 
Savienības dalībvalstu teritoriju vai no 
tās.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 76
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Tādēļ, lai novērstu, atklātu, izmeklētu 
teroristu nodarījumus un smagus 
noziegumus un sauktu pie atbildības par 
tiem, īpaši svarīgi ir, lai visas dalībvalstis 
ieviestu noteikumus, kas paredz 
pienākumus gaisa pārvadātājiem, kuri veic 
starptautiskus lidojumus uz Eiropas 
Savienības dalībvalstu teritoriju vai no tās.

(10) Lai novērstu, atklātu, izmeklētu 
teroristu nodarījumus un smagus 
starptautiskus noziegumus un sauktu pie 
atbildības par tiem, visas dalībvalstis var 
ieviest noteikumus, kas paredz pienākumus 
gaisa pārvadātājiem, kuri veic 
starptautiskus lidojumus uz Eiropas 
Savienības dalībvalstu teritoriju vai no tās.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Tādēļ, lai novērstu, atklātu, izmeklētu 
teroristu nodarījumus un smagus 
noziegumus un sauktu pie atbildības par 
tiem, īpaši svarīgi ir, lai visas dalībvalstis 
ieviestu noteikumus, kas paredz 
pienākumus gaisa pārvadātājiem, kuri veic 
starptautiskus lidojumus uz Eiropas 
Savienības dalībvalstu teritoriju vai no tās.

(10) Tādēļ, lai novērstu, atklātu, izmeklētu 
teroristu nodarījumus un sauktu pie 
atbildības par tiem, īpaši svarīgi ir, lai visas 
dalībvalstis ieviestu noteikumus, kas 
paredz pienākumus gaisa pārvadātājiem, 
kuri veic starptautiskus lidojumus uz 
Eiropas Savienības dalībvalstu teritoriju 
vai no tās.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Tādēļ, lai novērstu, atklātu, izmeklētu 
teroristu nodarījumus un smagus 
noziegumus un sauktu pie atbildības par 
tiem, īpaši svarīgi ir, lai visas dalībvalstis 
ieviestu noteikumus, kas paredz 
pienākumus gaisa pārvadātājiem, kuri veic 
starptautiskus lidojumus uz Eiropas 
Savienības dalībvalstu teritoriju vai no tās.

(10) Tādēļ, lai novērstu, atklātu, izmeklētu 
teroristu nodarījumus un smagus 
starptautiskus noziegumus un sauktu pie 
atbildības par tiem, īpaši svarīgi ir, lai visas 
dalībvalstis ieviestu noteikumus, kas 
paredz pienākumus gaisa pārvadātājiem, 
kuri veic starptautiskus lidojumus uz 
Eiropas Savienības dalībvalstu teritoriju 
vai no tās.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Manfred Weber

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Tādēļ, lai novērstu, atklātu, izmeklētu 
teroristu nodarījumus un smagus 
noziegumus un sauktu pie atbildības par 
tiem, īpaši svarīgi ir, lai visas dalībvalstis 
ieviestu noteikumus, kas paredz 
pienākumus gaisa pārvadātājiem, kuri veic 
starptautiskus lidojumus uz Eiropas 
Savienības dalībvalstu teritoriju vai no tās.

(10) Būtu noderīgi, ka, lai novērstu, 
atklātu, izmeklētu teroristu nodarījumus un 
smagus noziegumus un sauktu pie 
atbildības par tiem, visas dalībvalstis 
ieviestu noteikumus, kas paredz 
pienākumus gaisa pārvadātājiem, kuri veic 
starptautiskus lidojumus uz Eiropas 
Savienības dalībvalstu teritoriju vai no tās.
Tomēr dalībvalstīm ir tiesības brīvi izlemt, 
vai tās vēlas PDR datus izmantot šādiem 
mērķiem. Šīs direktīvas noteikumi attiecas 
tikai uz tām dalībvalstīm, kuras izmanto 
PDR datus.

Or. de

Grozījums Nr. 80
Véronique Mathieu
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Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Tādēļ, lai novērstu, atklātu, izmeklētu 
teroristu nodarījumus un smagus 
noziegumus un sauktu pie atbildības par 
tiem, īpaši svarīgi ir, lai visas dalībvalstis 
ieviestu noteikumus, kas paredz 
pienākumus gaisa pārvadātājiem, kuri veic 
starptautiskus lidojumus uz Eiropas 
Savienības dalībvalstu teritoriju vai no tās.

(10) Tādēļ, lai novērstu, atklātu, izmeklētu 
teroristu nodarījumus un smagus 
noziegumus un sauktu pie atbildības par 
tiem, īpaši svarīgi ir, lai visas dalībvalstis 
ieviestu noteikumus, kas paredz 
pienākumus gaisa pārvadātājiem, kuri veic 
lidojumus Savienībā un ārpus tās, uz 
Eiropas Savienības dalībvalstu teritoriju 
vai no tās.

Or. fr

Pamatojums

Šajā grozījumā ņem vērā to, kādas būtu sekas, ja šīs direktīvas darbības jomā tiktu iekļauti 
visi lidojumi Savienības teritorijā. Formulējums „lidojumi Savienībā un ārpus tās” ir labāks 
par formulējumu „starptautiskie/iekšējie lidojumi”, kas ir pārņemts no Šengenas Robežu 
kodeksa un nav piemērots izmantošanai direktīvā, kas jāpiemēro visai Eiropas Savienības 
teritorijai.

Grozījums Nr. 81
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Tādēļ, lai novērstu, atklātu, izmeklētu 
teroristu nodarījumus un smagus 
noziegumus un sauktu pie atbildības par 
tiem, īpaši svarīgi ir, lai visas dalībvalstis 
ieviestu noteikumus, kas paredz 
pienākumus gaisa pārvadātājiem, kuri veic 
starptautiskus lidojumus uz Eiropas 
Savienības dalībvalstu teritoriju vai no tās.

(10) Tādēļ, lai novērstu, atklātu, izmeklētu 
teroristu nodarījumus un smagus 
starptautiskus noziegumus un sauktu pie 
atbildības par tiem, īpaši svarīgi ir, lai visas 
dalībvalstis ieviestu noteikumus, kas
paredz pienākumus gaisa pārvadātājiem, 
kuri veic starptautiskus mērķlidojumus uz 
Eiropas Savienības dalībvalstu teritoriju 
vai no tās.

Or. en
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Grozījums Nr. 82
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Gaisa pārvadātāji jau paši savos 
komerciālos nolūkos vāc un apstrādā savu 
pasažieru PDR datus. Ar šo direktīvu 
nedrīkstētu uzlikt gaisa pārvadātājiem 
jebkādu pienākumu vākt vai glabāt kādus 
papildus datus par pasažieriem, vai 
jebkādu pienākumu pasažieriem sniegt 
kādus datus papildus tiem, kas jau tiek 
sniegti gaisa pārvadātājiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 83
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Gaisa pārvadātāji jau paši savos 
komerciālos nolūkos vāc un apstrādā savu 
pasažieru PDR datus. Ar šo direktīvu 
nedrīkstētu uzlikt gaisa pārvadātājiem 
jebkādu pienākumu vākt vai glabāt kādus 
papildus datus par pasažieriem, vai 
jebkādu pienākumu pasažieriem sniegt 
kādus datus papildus tiem, kas jau tiek 
sniegti gaisa pārvadātājiem.

(11) Gaisa pārvadātāji jau paši savos 
komerciālos nolūkos vāc un apstrādā savu 
pasažieru PDR datus. Ar šo direktīvu 
nedrīkstētu uzlikt gaisa pārvadātājiem 
jebkādu pienākumu vākt vai glabāt kādus 
papildu datus par pasažieriem vai jebkādu 
pienākumu pasažieriem sniegt kādus datus 
papildus tiem, kas jau tiek sniegti gaisa 
pārvadātājiem. Ja gaisa pārvadātāji, veicot 
savu parasto darbību, datus komerciālos 
nolūkos regulāri nevāc, viņiem nav 
jāizvirza prasība izstrādāt procesus šādu 
datu vākšanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 84
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Dalībvalstīm būtu jāsedz PDR datu 
izstrādes un nosūtīšanas izmaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Teroristu nodarījumu definīcija būtu 
jāpārņem no Padomes Pamatlēmuma 
2002/475/TI par terorisma apkarošanu 1. 
līdz 4. panta. Smagu noziegumu definīcija 
būtu jāpārņem no 2. panta Padomes 
2002. gada 13. jūnija Pamatlēmumā 
2002/584/TI par Eiropas apcietināšanas 
orderi un par nodošanas procedūrām 
starp dalībvalstīm. Tomēr dalībvalstis 
drīkst izslēgt tos mazāk smagus 
nodarījumus, attiecībā uz kuriem, ņemot 
vērā attiecīgās dalībvalsts krimināltiesību 
sistēmu, PDR datu apstrāde saskaņā ar šo 
direktīvu, neatbilstu samērīguma 
principam. Smagu starptautisku 
noziegumu definīcija būtu jāpārņem no 
Padomes Pamatlēmuma 2002/584/TI 
2. panta un ANO Konvencijas par 
starptautisko organizēto noziedzību.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 86
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Teroristu nodarījumu definīcija būtu 
jāpārņem no Padomes Pamatlēmuma 
2002/475/TI par terorisma apkarošanu 1. 
līdz 4. panta. Smagu noziegumu definīcija 
būtu jāpārņem no 2. panta Padomes 
2002. gada 13. jūnija Pamatlēmumā
2002/584/TI par Eiropas apcietināšanas 
orderi un par nodošanas procedūrām 
starp dalībvalstīm. Tomēr dalībvalstis 
drīkst izslēgt tos mazāk smagus 
nodarījumus, attiecībā uz kuriem, ņemot 
vērā attiecīgās dalībvalsts krimināltiesību 
sistēmu, PDR datu apstrāde saskaņā ar šo 
direktīvu, neatbilstu samērīguma 
principam. Smagu starptautisku 
noziegumu definīcija būtu jāpārņem no 
Padomes Pamatlēmuma 2002/584/TI 
2. panta un ANO Konvencijas par 
starptautisko organizēto noziedzību.

(12) Teroristu nodarījumu definīcija būtu 
jāpārņem no Padomes Pamatlēmuma 
2002/475/TI par terorisma apkarošanu 1. 
līdz 4. panta. Smagu starptautisku 
noziegumu definīcija būtu jāpārņem no 
Padomes Pamatlēmuma 2002/584/TI 
2. panta 2. punkta tikai tādā gadījumā, ja 
par tiem saskaņā ar dalībvalsts tiesību 
aktiem var piemērot brīvības atņemšanas 
sodu vai ar brīvības atņemšanu saistītu 
drošības līdzekli, kura maksimālais 
ilgums ir vismaz trīs gadi, un ja tie ir 
pastrādāti vairāk nekā vienā dalībvalstī, 
un no ANO Konvencijas par starptautisko 
organizēto noziedzību.

Or. en

Pamatojums

PDR datu apstrādi veic tikai tādēļ, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus un 
smagus starptautiskus noziegumus un lai sauktu pie atbildības par tiem. Citiem mērķiem PDR 
datus neizmanto.

Grozījums Nr. 87
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Teroristu nodarījumu definīcija būtu 
jāpārņem no Padomes Pamatlēmuma 

(12) Teroristu nodarījumu definīcija būtu 
jāpārņem no Padomes Pamatlēmuma 
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2002/475/TI par terorisma apkarošanu 1. 
līdz 4. panta. Smagu noziegumu definīcija 
būtu jāpārņem no 2. panta Padomes 
2002. gada 13. jūnija Pamatlēmumā 
2002/584/TI par Eiropas apcietināšanas 
orderi un par nodošanas procedūrām starp 
dalībvalstīm. Tomēr dalībvalstis drīkst 
izslēgt tos mazāk smagus nodarījumus, 
attiecībā uz kuriem, ņemot vērā attiecīgās 
dalībvalsts krimināltiesību sistēmu, PDR 
datu apstrāde saskaņā ar šo direktīvu,
neatbilstu samērīguma principam. Smagu 
starptautisku noziegumu definīcija būtu 
jāpārņem no Padomes Pamatlēmuma 
2002/584/TI 2. panta un ANO Konvencijas 
par starptautisko organizēto noziedzību.

2002/475/TI par terorisma apkarošanu 1. 
līdz 4. panta. Smagu noziegumu definīcija 
būtu jāpārņem no 2. panta Padomes 
2002. gada 13. jūnija Pamatlēmumā 
2002/584/TI par Eiropas apcietināšanas 
orderi un par nodošanas procedūrām starp 
dalībvalstīm. Tomēr dalībvalstīm būtu 
jāizslēdz tie mazāk smagie nodarījumi, 
attiecībā uz kuriem, ņemot vērā attiecīgās 
dalībvalsts krimināltiesību sistēmu, PDR 
datu apstrāde saskaņā ar šo direktīvu 
neatbilstu samērīguma principam. Smagu 
starptautisku noziegumu definīcija būtu 
jāpārņem no Padomes Pamatlēmuma 
2002/584/TI 2. panta un ANO Konvencijas 
par starptautisko organizēto noziedzību.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Teroristu nodarījumu definīcija būtu 
jāpārņem no Padomes Pamatlēmuma 
2002/475/TI par terorisma apkarošanu 1. 
līdz 4. panta. Smagu noziegumu definīcija 
būtu jāpārņem no 2. panta Padomes 
2002. gada 13. jūnija Pamatlēmumā 
2002/584/TI par Eiropas apcietināšanas 
orderi un par nodošanas procedūrām starp 
dalībvalstīm. Tomēr dalībvalstis drīkst 
izslēgt tos mazāk smagus nodarījumus, 
attiecībā uz kuriem, ņemot vērā attiecīgās 
dalībvalsts krimināltiesību sistēmu, PDR 
datu apstrāde saskaņā ar šo direktīvu,
neatbilstu samērīguma principam. Smagu 
starptautisku noziegumu definīcija būtu 
jāpārņem no Padomes Pamatlēmuma 
2002/584/TI 2. panta un ANO Konvencijas 
par starptautisko organizēto noziedzību.

(12) Teroristu nodarījumu definīcija būtu 
jāpārņem no Padomes Pamatlēmuma 
2002/475/TI par terorisma apkarošanu 1. 
līdz 4. panta. Smagu noziegumu definīcija 
būtu jāpārņem no 2. panta Padomes 
2002. gada 13. jūnija Pamatlēmumā 
2002/584/TI par Eiropas apcietināšanas 
orderi un par nodošanas procedūrām starp 
dalībvalstīm. Tomēr Pasažieru 
informācijas nodaļa drīkst izslēgt tos 
mazāk smagus nodarījumus, attiecībā uz 
kuriem PDR datu apstrāde saskaņā ar šo 
direktīvu neatbilstu samērīguma principam. 
Smagu starptautisku noziegumu definīcija 
būtu jāpārņem no Padomes Pamatlēmuma 
2002/584/TI 2. panta un ANO Konvencijas 
par starptautisko organizēto noziedzību.
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Or. de

Grozījums Nr. 89
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Teroristu nodarījumu definīcija būtu 
jāpārņem no Padomes Pamatlēmuma 
2002/475/TI par terorisma apkarošanu 1. 
līdz 4. panta. Smagu noziegumu definīcija 
būtu jāpārņem no 2. panta Padomes 
2002. gada 13. jūnija Pamatlēmumā 
2002/584/TI par Eiropas apcietināšanas 
orderi un par nodošanas procedūrām 
starp dalībvalstīm. Tomēr dalībvalstis 
drīkst izslēgt tos mazāk smagus 
nodarījumus, attiecībā uz kuriem, ņemot 
vērā attiecīgās dalībvalsts krimināltiesību 
sistēmu, PDR datu apstrāde saskaņā ar šo 
direktīvu, neatbilstu samērīguma 
principam. Smagu starptautisku 
noziegumu definīcija būtu jāpārņem no 
Padomes Pamatlēmuma 2002/584/TI 
2. panta un ANO Konvencijas par 
starptautisko organizēto noziedzību.

(12) Teroristu nodarījumu definīcija būtu 
jāpārņem no Padomes Pamatlēmuma 
2002/475/TI par terorisma apkarošanu 
1. panta. Smagu starptautisku noziegumu 
definīcija būtu jāpārņem no Padomes 
Pamatlēmuma 2002/584/TI 2. panta un 
ANO Konvencijas pret starptautisko 
organizēto noziedzību. Dalībvalstīm būtu 
jāizslēdz tie nodarījumi, attiecībā uz 
kuriem, ņemot vērā attiecīgās dalībvalsts 
krimināltiesību sistēmu, PDR datu apstrāde 
saskaņā ar šo direktīvu neatbilstu 
samērīguma principam.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Teroristu nodarījumu definīcija būtu 
jāpārņem no Padomes Pamatlēmuma 
2002/475/TI par terorisma apkarošanu 1. 
līdz 4. panta. Smagu noziegumu definīcija 

(12) Teroristu nodarījumu definīcija būtu 
jāpārņem no Padomes Pamatlēmuma 
2002/475/TI par terorisma apkarošanu 1. 
līdz 4. panta.
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būtu jāpārņem no 2. panta Padomes 
2002. gada 13. jūnija Pamatlēmumā 
2002/584/TI par Eiropas apcietināšanas 
orderi un par nodošanas procedūrām 
starp dalībvalstīm. Tomēr dalībvalstis 
drīkst izslēgt tos mazāk smagus 
nodarījumus, attiecībā uz kuriem, ņemot 
vērā attiecīgās dalībvalsts krimināltiesību 
sistēmu, PDR datu apstrāde saskaņā ar šo 
direktīvu, neatbilstu samērīguma 
principam. Smagu starptautisku 
noziegumu definīcija būtu jāpārņem no 
Padomes Pamatlēmuma 2002/584/TI 
2. panta un ANO Konvencijas par 
starptautisko organizēto noziedzību.

Or. en

Grozījums Nr. 91
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Teroristu nodarījumu definīcija būtu 
jāpārņem no Padomes Pamatlēmuma 
2002/475/TI par terorisma apkarošanu 1. 
līdz 4. panta. Smagu noziegumu definīcija 
būtu jāpārņem no 2. panta Padomes 
2002. gada 13. jūnija Pamatlēmumā 
2002/584/TI par Eiropas apcietināšanas 
orderi un par nodošanas procedūrām starp 
dalībvalstīm. Tomēr dalībvalstis drīkst 
izslēgt tos mazāk smagus nodarījumus, 
attiecībā uz kuriem, ņemot vērā attiecīgās 
dalībvalsts krimināltiesību sistēmu, PDR 
datu apstrāde saskaņā ar šo direktīvu,
neatbilstu samērīguma principam. Smagu 
starptautisku noziegumu definīcija būtu 
jāpārņem no Padomes Pamatlēmuma 
2002/584/TI 2. panta un ANO 
Konvencijas par starptautisko organizēto 
noziedzību.

(12) Teroristu nodarījumu definīcija būtu 
jāpārņem no Padomes Pamatlēmuma 
2002/475/TI par terorisma apkarošanu 1. 
līdz 4. panta. Smagu starptautisku 
noziegumu definīcija būtu jāpārņem no 
2. panta Padomes 2002. gada 13. jūnija 
Pamatlēmumā 2002/584/TI par Eiropas 
apcietināšanas orderi un par nodošanas 
procedūrām starp dalībvalstīm un no ANO 
Konvencijas par starptautisko organizēto 
noziedzību. Tomēr dalībvalstis drīkst 
izslēgt tos mazāk smagus nodarījumus, 
attiecībā uz kuriem, ņemot vērā attiecīgās 
dalībvalsts krimināltiesību sistēmu, PDR 
datu apstrāde saskaņā ar šo direktīvu 
neatbilstu samērīguma principam.
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Or. en

Grozījums Nr. 92
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Teroristu nodarījumu definīcija būtu 
jāpārņem no Padomes Pamatlēmuma 
2002/475/TI par terorisma apkarošanu 1. 
līdz 4. panta. Smagu noziegumu definīcija 
būtu jāpārņem no 2. panta Padomes 
2002. gada 13. jūnija Pamatlēmumā 
2002/584/TI par Eiropas apcietināšanas 
orderi un par nodošanas procedūrām starp 
dalībvalstīm. Tomēr dalībvalstis drīkst 
izslēgt tos mazāk smagus nodarījumus, 
attiecībā uz kuriem, ņemot vērā attiecīgās 
dalībvalsts krimināltiesību sistēmu, PDR 
datu apstrāde saskaņā ar šo direktīvu,
neatbilstu samērīguma principam. Smagu 
starptautisku noziegumu definīcija būtu 
jāpārņem no Padomes Pamatlēmuma 
2002/584/TI 2. panta un ANO 
Konvencijas par starptautisko organizēto 
noziedzību.

(12) Teroristu nodarījumu definīcija būtu 
jāpārņem no Padomes Pamatlēmuma 
2002/475/TI par terorisma apkarošanu 
1. panta. Smagu starptautisku noziegumu 
definīcija būtu jāpārņem no 2. panta 
Padomes 2002. gada 13. jūnija 
Pamatlēmumā 2002/584/TI par Eiropas 
apcietināšanas orderi un no ANO 
Konvencijas pret starptautisko organizēto 
noziedzību. Tomēr dalībvalstīm būtu 
jāizslēdz tie mazāk smagie nodarījumi, 
attiecībā uz kuriem, ņemot vērā attiecīgās 
dalībvalsts krimināltiesību sistēmu, PDR 
datu apstrāde saskaņā ar šo direktīvu 
neatbilstu samērīguma principam.

Or. en

Grozījums Nr. 93
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) PDR dati būtu jānosūta uz vienu 
norīkotu nodaļu (Pasažieru informācijas 
nodaļu) attiecīgajā dalībvalstī, lai gaisa 
pārvadātājiem nodrošinātu skaidrību un 

svītrots



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

LV

samazinātu izmaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) PDR dati būtu jānosūta uz vienu 
norīkotu nodaļu (Pasažieru informācijas 
nodaļu) attiecīgajā dalībvalstī, lai gaisa 
pārvadātājiem nodrošinātu skaidrību un 
samazinātu izmaksas.

(13) PDR dati būtu jānosūta uz vienu 
norīkotu Eiropas Savienības aģentūru
(Pasažieru informācijas nodaļu), lai gaisa 
pārvadātājiem nodrošinātu skaidrību un 
samazinātu izmaksas.

Or. de

Pamatojums

Nav vēlams veidot decentralizētu sistēmu. Gan tās izveides izmaksas, gan arī ar līdz 27 valstu 
pasažieru informācijas nodaļu darbību saistītās personāla un infrastruktūras izmaksas būtu 
nesamērīgi augstas salīdzinājumā ar centralizētas sistēmas izmaksām. Decentralizētas 
sistēmas gadījumā par tās izveidi atbildētu atsevišķas dalībvalstis. Ņemot vērā ekonomiskās 
grūtības, daudzām dalībvalstīm šis uzdevums gan organizatoriskā, gan arī finansiālā ziņā 
būtu pārāk sarežģīts.

Grozījums Nr. 95
Tanja Fajon

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) PDR dati būtu jānosūta uz vienu 
norīkotu nodaļu (Pasažieru informācijas 
nodaļu) attiecīgajā dalībvalstī, lai gaisa 
pārvadātājiem nodrošinātu skaidrību un 
samazinātu izmaksas.

(13) PDR dati būtu jānosūta uz vienu 
norīkotu nodaļu (Pasažieru informācijas 
nodaļu) attiecīgajā dalībvalstī, lai gaisa 
pārvadātājiem nodrošinātu skaidrību un 
samazinātu izmaksas. Eiropas Savienības 
vispārējā budžetā ir jāparedz finansiāls 
atbalsts, ja tas ir nepieciešams 
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dalībvalstīm vai pasažieru 
aviosabiedrībām, lai segtu savu PDR 
sistēmu izveides, vadīšanas un 
uzturēšanas, kā arī PDR datu nosūtīšanas 
izmaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 96
Ioan Enciu

Direktīvas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Dalībvalstīm jānodrošina, ka tiek 
ievēroti augstākie drošības standarti 
attiecībā uz PDR datu vai PDR datu 
apstrādes rezultātu nosūtīšanu un 
uzglabāšanu Pasažieru informācijas 
nodaļā.

Or. ro

Grozījums Nr. 97
Hubert Pirker, Frank Engel

Direktīvas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Komisijai jānodrošina, ka visas 
Savienības iestādes un aģentūras, 
piemēram, aģentūras, kuru noslogotība 
dalībvalstīs, piemērojot šīs direktīvas 
noteikumus vai no tās izrietošos 
noteikumus, palielinās, saņem 
pietiekamus papildu finanšu līdzekļus un 
cilvēkresursus.
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Or. de

Grozījums Nr. 98
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Būtu jāsastāda prasīto PDR datu, kas 
jāiegūst Pasažieru informācijas nodaļai, 
visu sarakstu saturs nolūkā atspoguļot 
publisko iestāžu leģitīmās prasības, lai 
novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu 
nodarījumus un smagus noziegumus un 
sauktu pie atbildības par tiem, tādējādi 
uzlabojot iekšējo drošību Savienībā, kā arī 
aizsargājot pilsoņu pamattiesības, jo īpaši 
tiesības uz privātumu un personas datu 
aizsardzību. Šādos sarakstos nedrīkstētu 
iekļaut nekādus personas datus, kas atklāj 
attiecīgā indivīda rasi vai etnisko izcelsmi, 
politiskos uzskatus, reliģisko vai 
filozofisko pārliecību, dalību 
arodbiedrībās, kā arī datus, kas 
attiecināmi uz indivīdu veselību vai 
seksuālo dzīvi. PDR datos būtu jāiekļauj 
sīkāka informācija par pasažieru veikto 
rezervēšanu un ceļojuma maršrutu, kas 
ļauj kompetentajām iestādēm identificēt 
aviopasažierus, kas rada draudus iekšējai 
drošībai.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 99
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Būtu jāsastāda prasīto PDR datu, kas 
jāiegūst Pasažieru informācijas nodaļai, 
visu sarakstu saturs nolūkā atspoguļot 
publisko iestāžu leģitīmās prasības, lai 
novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu 
nodarījumus un smagus noziegumus un 
sauktu pie atbildības par tiem, tādējādi 
uzlabojot iekšējo drošību Savienībā, kā arī 
aizsargājot pilsoņu pamattiesības, jo īpaši 
tiesības uz privātumu un personas datu 
aizsardzību. Šādos sarakstos nedrīkstētu 
iekļaut nekādus personas datus, kas atklāj 
attiecīgā indivīda rasi vai etnisko izcelsmi, 
politiskos uzskatus, reliģisko vai 
filozofisko pārliecību, dalību 
arodbiedrībās, kā arī datus, kas 
attiecināmi uz indivīdu veselību vai 
seksuālo dzīvi. PDR datos būtu jāiekļauj
sīkāka informācija par pasažieru veikto 
rezervēšanu un ceļojuma maršrutu, kas 
ļauj kompetentajām iestādēm identificēt 
aviopasažierus, kas rada draudus iekšējai 
drošībai.

(14) Būtu jāsastāda prasīto PDR datu, kas 
jāiegūst Pasažieru informācijas nodaļai, 
visu sarakstu saturs nolūkā atspoguļot 
valsts iestāžu leģitīmās prasības, lai 
novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu 
nodarījumus un smagus starptautiskus
noziegumus un sauktu pie atbildības par 
tiem, tādējādi uzlabojot iekšējo drošību 
Savienībā, kā arī aizsargājot pilsoņu 
pamattiesības, jo īpaši tiesības uz 
privātumu un personas datu aizsardzību 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes [...] Direktīvu par fizisku 
personu aizsardzību attiecībā uz personas
datu apstrādi, ko veic kompetentās 
iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu 
noziedzīgus nodarījumus, sauktu pie 
atbildības par tiem vai izpildītu 
kriminālsodus, un par šādu datu brīvu 
apriti, un nodrošinot augsta līmeņa 
aizsardzību saskaņā ar Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartu, Eiropas 
Padomes 108. konvenciju par personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
automātisko apstrādi un Eiropas 
Cilvēktiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības konvenciju. Šādos sarakstos 
nedrīkst iekļaut nekādus sensitīvus datus.

Or. en

Grozījums Nr. 100
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Būtu jāsastāda prasīto PDR datu, kas 
jāiegūst Pasažieru informācijas nodaļai, 
visu sarakstu saturs nolūkā atspoguļot 
publisko iestāžu leģitīmās prasības, lai 

(14) Būtu jāsastāda prasīto PDR datu, kas 
jāiegūst Pasažieru informācijas nodaļai, 
visu sarakstu saturs nolūkā atspoguļot 
valsts iestāžu leģitīmās prasības, lai 
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novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu 
nodarījumus un smagus noziegumus un 
sauktu pie atbildības par tiem, tādējādi 
uzlabojot iekšējo drošību Savienībā, kā arī 
aizsargājot pilsoņu pamattiesības, jo īpaši 
tiesības uz privātumu un personas datu 
aizsardzību. Šādos sarakstos nedrīkstētu 
iekļaut nekādus personas datus, kas atklāj 
attiecīgā indivīda rasi vai etnisko izcelsmi, 
politiskos uzskatus, reliģisko vai 
filozofisko pārliecību, dalību 
arodbiedrībās, kā arī datus, kas attiecināmi 
uz indivīdu veselību vai seksuālo dzīvi.
PDR datos būtu jāiekļauj sīkāka 
informācija par pasažieru veikto 
rezervēšanu un ceļojuma maršrutu, kas 
ļauj kompetentajām iestādēm identificēt 
aviopasažierus, kas rada draudus iekšējai 
drošībai.

novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu 
nodarījumus un smagus starptautiskus 
noziegumus un sauktu pie atbildības par 
tiem, tādējādi uzlabojot iekšējo drošību 
Savienībā, kā arī aizsargājot pilsoņu 
pamattiesības, jo īpaši tiesības uz 
privātumu un personas datu aizsardzību. 
Šādos sarakstos nedrīkstētu iekļaut 
nekādus personas datus, jo īpaši tos, kas 
atklāj attiecīgā indivīda dzimumu, rasi,
etnisko vai sociālo izcelsmi, ģenētiskās 
īpašības, valodu, politiskos uzskatus, 
reliģisko vai filozofisko pārliecību, dalību 
arodbiedrībās, kā arī datus, kas attiecināmi 
uz indivīdu veselību vai seksuālo dzīvi.

Or. en

Grozījums Nr. 101
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Būtu jāsastāda prasīto PDR datu, kas 
jāiegūst Pasažieru informācijas nodaļai, 
visu sarakstu saturs nolūkā atspoguļot 
publisko iestāžu leģitīmās prasības, lai 
novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu 
nodarījumus un smagus noziegumus un 
sauktu pie atbildības par tiem, tādējādi 
uzlabojot iekšējo drošību Savienībā, kā arī 
aizsargājot pilsoņu pamattiesības, jo īpaši 
tiesības uz privātumu un personas datu 
aizsardzību. Šādos sarakstos nedrīkstētu 
iekļaut nekādus personas datus, kas atklāj 
attiecīgā indivīda rasi vai etnisko izcelsmi, 
politiskos uzskatus, reliģisko vai 
filozofisko pārliecību, dalību 
arodbiedrībās, kā arī datus, kas attiecināmi 

(14) Būtu jāsastāda visu prasīto PDR datu, 
kas jāiegūst Pasažieru informācijas nodaļai, 
saturs nolūkā atspoguļot valsts iestāžu 
leģitīmās prasības, lai novērstu, atklātu, 
izmeklētu teroristu nodarījumus un smagus 
noziegumus un sauktu pie atbildības par 
tiem, tādējādi uzlabojot iekšējo drošību 
Savienībā, kā arī aizsargājot pilsoņu 
pamattiesības, jo īpaši tiesības uz 
privātumu un personas datu aizsardzību. 
Šādās datu kopās nedrīkstētu iekļaut 
nekādus personas datus, kas atklāj attiecīgā 
indivīda rasi vai etnisko izcelsmi, 
politiskos uzskatus, reliģisko vai 
filozofisko pārliecību, dalību 
arodbiedrībās, kā arī datus, kas attiecināmi 
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uz indivīdu veselību vai seksuālo dzīvi. 
PDR datos būtu jāiekļauj sīkāka 
informācija par pasažieru veikto 
rezervēšanu un ceļojuma maršrutu, kas ļauj 
kompetentajām iestādēm identificēt 
aviopasažierus, kas rada draudus iekšējai 
drošībai.

uz indivīdu veselību vai seksuālo dzīvi. 
PDR datos būtu jāiekļauj sīkāka 
informācija par pasažieru veikto 
rezervēšanu un ceļojuma maršrutu, kas ļauj 
kompetentajām iestādēm identificēt 
aviopasažierus, kas rada draudus iekšējai 
drošībai.

Or. de

Grozījums Nr. 102
Kinga Göncz

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Būtu jāsastāda prasīto PDR datu, kas 
jāiegūst Pasažieru informācijas nodaļai, 
visu sarakstu saturs nolūkā atspoguļot 
publisko iestāžu leģitīmās prasības, lai 
novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu 
nodarījumus un smagus noziegumus un 
sauktu pie atbildības par tiem, tādējādi 
uzlabojot iekšējo drošību Savienībā, kā arī 
aizsargājot pilsoņu pamattiesības, jo īpaši 
tiesības uz privātumu un personas datu 
aizsardzību. Šādos sarakstos nedrīkstētu 
iekļaut nekādus personas datus, kas atklāj 
attiecīgā indivīda rasi vai etnisko izcelsmi, 
politiskos uzskatus, reliģisko vai 
filozofisko pārliecību, dalību 
arodbiedrībās, kā arī datus, kas attiecināmi 
uz indivīdu veselību vai seksuālo dzīvi. 
PDR datos būtu jāiekļauj sīkāka 
informācija par pasažieru veikto 
rezervēšanu un ceļojuma maršrutu, kas ļauj 
kompetentajām iestādēm identificēt 
aviopasažierus, kas rada draudus iekšējai 
drošībai.

(14) Būtu jāsastāda prasīto PDR datu, kas 
jāiegūst Pasažieru informācijas nodaļai, 
visu sarakstu saturs nolūkā atspoguļot 
valsts iestāžu leģitīmās prasības, lai 
novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu 
nodarījumus un smagus noziegumus un 
sauktu pie atbildības par tiem, tādējādi 
uzlabojot iekšējo drošību Savienībā, kā arī 
aizsargājot pilsoņu pamattiesības, jo īpaši 
tiesības uz privātumu un personas datu 
aizsardzību. Šādos sarakstos nedrīkstētu 
iekļaut nekādus sensitīvus personas datus, 
kas atklāj attiecīgā indivīda rasi vai etnisko 
izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģisko vai 
filozofisko pārliecību, dalību 
arodbiedrībās, kā arī datus, kas attiecināmi 
uz indivīdu veselību, invaliditāti vai 
seksuālo orientāciju. PDR datos būtu 
jāiekļauj sīkāka informācija par pasažieru 
veikto rezervēšanu un ceļojuma maršrutu, 
kas ļauj kompetentajām iestādēm 
identificēt aviopasažierus, kas rada draudus 
iekšējai drošībai.

Or. en
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Grozījums Nr. 103
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Būtu jāsastāda prasīto PDR datu, kas 
jāiegūst Pasažieru informācijas nodaļai, 
visu sarakstu saturs nolūkā atspoguļot 
publisko iestāžu leģitīmās prasības, lai 
novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu 
nodarījumus un smagus noziegumus un 
sauktu pie atbildības par tiem, tādējādi 
uzlabojot iekšējo drošību Savienībā, kā arī 
aizsargājot pilsoņu pamattiesības, jo īpaši 
tiesības uz privātumu un personas datu 
aizsardzību. Šādos sarakstos nedrīkstētu 
iekļaut nekādus personas datus, kas atklāj 
attiecīgā indivīda rasi vai etnisko izcelsmi, 
politiskos uzskatus, reliģisko vai 
filozofisko pārliecību, dalību 
arodbiedrībās, kā arī datus, kas attiecināmi 
uz indivīdu veselību vai seksuālo dzīvi. 
PDR datos būtu jāiekļauj sīkāka 
informācija par pasažieru veikto 
rezervēšanu un ceļojuma maršrutu, kas ļauj 
kompetentajām iestādēm identificēt 
aviopasažierus, kas rada draudus iekšējai 
drošībai.

(14) Būtu jāsastāda šīs direktīvas 
pielikumā uzskaitīto PDR datu, kas 
jāiegūst Pasažieru informācijas nodaļai, 
saturs nolūkā atspoguļot valsts iestāžu 
leģitīmās prasības, lai novērstu, atklātu, 
izmeklētu teroristu nodarījumus un smagus 
starptautiskus noziegumus un sauktu pie 
atbildības par tiem, tādējādi uzlabojot 
iekšējo drošību Savienībā, kā arī 
aizsargājot cilvēku pamattiesības, jo īpaši 
tiesības uz privātumu un personas datu 
aizsardzību. Šādos datos nedrīkstētu 
iekļaut nekādus personas datus, kas atklāj 
attiecīgā indivīda rasi vai etnisko izcelsmi, 
politiskos uzskatus, reliģisko vai 
filozofisko pārliecību, dalību 
arodbiedrībās, kā arī datus, kas attiecināmi 
uz indivīdu veselību vai seksuālo dzīvi. 
PDR datos būtu jāiekļauj sīkāka 
informācija par pasažieru veikto 
rezervēšanu un ceļojuma maršrutu, kas ļauj 
kompetentajām iestādēm identificēt 
aviopasažierus, kas rada draudus iekšējai 
drošībai.

Or. en

Grozījums Nr. 104
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Būtu jāsastāda prasīto PDR datu, kas 
jāiegūst Pasažieru informācijas nodaļai, 
visu sarakstu saturs nolūkā atspoguļot 

Būtu jāsastāda prasīto PDR datu, kas 
jāiegūst Pasažieru informācijas nodaļai, 
visu sarakstu saturs nolūkā atspoguļot 
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publisko iestāžu leģitīmās prasības, lai 
novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu 
nodarījumus un smagus noziegumus un 
sauktu pie atbildības par tiem, tādējādi 
uzlabojot iekšējo drošību Savienībā, kā arī 
aizsargājot pilsoņu pamattiesības, jo īpaši 
tiesības uz privātumu un personas datu 
aizsardzību. Šādos sarakstos nedrīkstētu 
iekļaut nekādus personas datus, kas atklāj 
attiecīgā indivīda rasi vai etnisko izcelsmi, 
politiskos uzskatus, reliģisko vai 
filozofisko pārliecību, dalību 
arodbiedrībās, kā arī datus, kas attiecināmi 
uz indivīdu veselību vai seksuālo dzīvi. 
PDR datos būtu jāiekļauj sīkāka 
informācija par pasažieru veikto 
rezervēšanu un ceļojuma maršrutu, kas ļauj 
kompetentajām iestādēm identificēt 
aviopasažierus, kas rada draudus iekšējai 
drošībai.

valsts iestāžu leģitīmās prasības, lai 
novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu 
nodarījumus un sauktu pie atbildības par 
tiem, tādējādi uzlabojot iekšējo drošību 
Savienībā, kā arī aizsargājot pilsoņu 
pamattiesības, jo īpaši tiesības uz 
privātumu un personas datu aizsardzību. 
Šādos sarakstos nedrīkstētu iekļaut 
nekādus personas datus, kas atklāj attiecīgā 
indivīda rasi vai etnisko izcelsmi, 
politiskos uzskatus, reliģisko vai 
filozofisko pārliecību, dalību 
arodbiedrībās, kā arī datus, kas attiecināmi 
uz indivīdu veselību vai seksuālo dzīvi. 
PDR datos būtu jāiekļauj sīkāka 
informācija par pasažieru veikto 
rezervēšanu un ceļojuma maršrutu, kas ļauj
kompetentajām iestādēm identificēt 
aviopasažierus, kas rada draudus iekšējai 
drošībai.

Or. en

Grozījums Nr. 105
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Būtu jāsastāda prasīto PDR datu, kas 
jāiegūst Pasažieru informācijas nodaļai, 
visu sarakstu saturs nolūkā atspoguļot 
publisko iestāžu leģitīmās prasības, lai 
novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu 
nodarījumus un smagus noziegumus un 
sauktu pie atbildības par tiem, tādējādi 
uzlabojot iekšējo drošību Savienībā, kā arī 
aizsargājot pilsoņu pamattiesības, jo īpaši 
tiesības uz privātumu un personas datu 
aizsardzību. Šādos sarakstos nedrīkstētu 
iekļaut nekādus personas datus, kas atklāj 
attiecīgā indivīda rasi vai etnisko izcelsmi, 
politiskos uzskatus, reliģisko vai 
filozofisko pārliecību, dalību 

(14) Būtu jāsastāda šīs direktīvas 
pielikumā uzskaitīto PDR datu, kas 
jāiegūst Pasažieru informācijas nodaļai, 
saturs nolūkā atspoguļot valsts iestāžu 
leģitīmās prasības, lai novērstu, atklātu, 
izmeklētu teroristu nodarījumus un smagus 
starptautiskus noziegumus un sauktu pie 
atbildības par tiem, tādējādi uzlabojot 
iekšējo drošību Savienībā, kā arī 
aizsargājot cilvēku pamattiesības, jo īpaši 
tiesības uz privātumu un personas datu 
aizsardzību. Šādos datos nedrīkstētu 
iekļaut nekādus personas datus, kas atklāj 
attiecīgā indivīda rasi vai etnisko izcelsmi, 
politiskos uzskatus, reliģisko vai 
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arodbiedrībās, kā arī datus, kas attiecināmi 
uz indivīdu veselību vai seksuālo dzīvi. 
PDR datos būtu jāiekļauj sīkāka 
informācija par pasažieru veikto 
rezervēšanu un ceļojuma maršrutu, kas ļauj 
kompetentajām iestādēm identificēt 
aviopasažierus, kas rada draudus iekšējai 
drošībai.

filozofisko pārliecību, dalību 
arodbiedrībās, kā arī datus, kas attiecināmi 
uz indivīdu veselību vai seksuālo dzīvi. 
PDR datos būtu jāiekļauj sīkāka 
informācija par pasažieru veikto 
rezervēšanu un ceļojuma maršrutu, kas ļauj 
kompetentajām iestādēm identificēt 
aviopasažierus, kas rada draudus iekšējai 
drošībai.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Pašlaik ir iespējamas divas datu 
pārraides metodes: pull metode, saskaņā 
ar kuru kompetentās iestādes dalībvalstī, 
kas pieprasa datus, var iekļūt gaisa 
pārvadātāja rezervēšanas sistēmā 
(„piekļuve”) un iegūt (pull) nepieciešamo 
datu kopiju, un push metode, saskaņā ar 
kuru gaisa pārvadātāji nosūta (push) 
nepieciešamos PDR datus iestādēm, kas 
tos pieprasa, tādējādi ļaujot gaisa 
pārvadātājiem saglabāt kontroli pār to, 
kādi dati tiek sniegti. Uzskata, ka push 
metode nodrošina augstāku datu 
aizsardzības līmeni un tai būtu jābūt 
obligātai visiem gaisa pārvadātājiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 107
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Pašlaik ir iespējamas divas datu 
pārraides metodes: pull metode, saskaņā ar 
kuru kompetentās iestādes dalībvalstī, kas 
pieprasa datus, var iekļūt gaisa pārvadātāja 
rezervēšanas sistēmā („piekļuve”) un iegūt 
(pull) nepieciešamo datu kopiju, un push
metode, saskaņā ar kuru gaisa pārvadātāji 
nosūta (push) nepieciešamos PDR datus 
iestādēm, kas tos pieprasa, tādējādi ļaujot 
gaisa pārvadātājiem saglabāt kontroli pār 
to, kādi dati tiek sniegti. Uzskata, ka push
metode nodrošina augstāku datu 
aizsardzības līmeni un tai būtu jābūt 
obligātai visiem gaisa pārvadātājiem.

(15) Pašlaik ir iespējamas divas datu 
pārraides metodes: pull metode, saskaņā ar 
kuru kompetentās iestādes dalībvalstī, kas 
pieprasa datus, var iekļūt gaisa pārvadātāja 
rezervēšanas sistēmā („piekļuve”) un iegūt 
(pull) nepieciešamo datu kopiju, un push
metode, saskaņā ar kuru gaisa pārvadātāji 
nosūta (push) nepieciešamos PDR datus 
iestādēm, kas tos pieprasa, tādējādi ļaujot 
gaisa pārvadātājiem saglabāt kontroli pār 
to, kādi dati tiek sniegti. Push metode 
nodrošina augstāku datu aizsardzības 
līmeni un tai būtu jābūt obligātai visiem 
gaisa pārvadātājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 108
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Pašlaik ir iespējamas divas datu 
pārraides metodes: pull metode, saskaņā ar 
kuru kompetentās iestādes dalībvalstī, kas 
pieprasa datus, var iekļūt gaisa pārvadātāja 
rezervēšanas sistēmā („piekļuve”) un iegūt 
(pull) nepieciešamo datu kopiju, un push
metode, saskaņā ar kuru gaisa pārvadātāji 
nosūta (push) nepieciešamos PDR datus 
iestādēm, kas tos pieprasa, tādējādi ļaujot 
gaisa pārvadātājiem saglabāt kontroli pār 
to, kādi dati tiek sniegti. Uzskata, ka push
metode nodrošina augstāku datu 
aizsardzības līmeni un tai būtu jābūt 
obligātai visiem gaisa pārvadātājiem.

(15) Pašlaik ir iespējamas divas datu 
pārraides metodes: pull metode, saskaņā ar 
kuru kompetentās iestādes dalībvalstī, kas 
pieprasa datus, var iekļūt gaisa pārvadātāja 
rezervēšanas sistēmā („piekļuve”) un iegūt 
(pull) nepieciešamo datu kopiju, un push
metode, saskaņā ar kuru gaisa pārvadātāji 
nosūta (push) nepieciešamos PDR datus 
iestādēm, kas tos pieprasa, tādējādi ļaujot 
gaisa pārvadātājiem saglabāt kontroli pār 
to, kādi dati tiek sniegti. Uzskata, ka push
metode nodrošina augstāku datu 
aizsardzības līmeni un tai būtu jābūt 
obligātai visiem gaisa pārvadātājiem.
Saskaņā ar šo direktīvu pull metode ir 
jāaizliedz.

Or. en
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Grozījums Nr. 109
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Pašlaik ir iespējamas divas datu 
pārraides metodes: pull metode, saskaņā ar 
kuru kompetentās iestādes dalībvalstī, kas 
pieprasa datus, var iekļūt gaisa pārvadātāja 
rezervēšanas sistēmā („piekļuve”) un iegūt 
(pull) nepieciešamo datu kopiju, un push
metode, saskaņā ar kuru gaisa pārvadātāji 
nosūta (push) nepieciešamos PDR datus 
iestādēm, kas tos pieprasa, tādējādi ļaujot 
gaisa pārvadātājiem saglabāt kontroli pār 
to, kādi dati tiek sniegti. Uzskata, ka push
metode nodrošina augstāku datu 
aizsardzības līmeni un tai būtu jābūt 
obligātai visiem gaisa pārvadātājiem.

(15) Pašlaik ir iespējamas divas datu 
pārraides metodes: pull metode, saskaņā ar 
kuru kompetentās iestādes dalībvalstī, kas 
pieprasa datus, var iekļūt gaisa pārvadātāja 
rezervēšanas sistēmā („piekļuve”) un iegūt 
(pull) nepieciešamo datu kopiju, un push
metode, saskaņā ar kuru gaisa pārvadātāji 
nosūta (push) PDR datus iestādēm, kas tos 
pieprasa, tādējādi ļaujot gaisa 
pārvadātājiem saglabāt kontroli pār to, kādi 
dati tiek sniegti. Push metode nodrošina 
augstāku datu aizsardzības līmeni un tā
būtu jānosaka par obligātu, ne vēlāk kā 
divus gadus pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā, visiem gaisa pārvadātājiem, kas 
komerciālos nolūkos jau vāc un apstrādā
PDR datus un kas veic starptautiskus 
lidojumus uz dalībvalstīm vai no tām. Ja 
PDR datus apstrādā datorizētas 
rezervēšanas sistēmas (DRS) operatori, ir 
spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 14. janvāra Regula (EK) 
Nr. 80/2009 par rīcības kodeksu 
datorizētām rezervēšanas sistēmām1.
_____________
1OV L 35, 4.2.2009., 47. lpp. 

Or. en

Grozījums Nr. 110
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums



AM\898279LV.doc 43/95 PE486.017v02-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Pašlaik ir iespējamas divas datu 
pārraides metodes: pull metode, saskaņā ar 
kuru kompetentās iestādes dalībvalstī, kas 
pieprasa datus, var iekļūt gaisa pārvadātāja 
rezervēšanas sistēmā („piekļuve”) un iegūt 
(pull) nepieciešamo datu kopiju, un push
metode, saskaņā ar kuru gaisa pārvadātāji 
nosūta (push) nepieciešamos PDR datus 
iestādēm, kas tos pieprasa, tādējādi ļaujot 
gaisa pārvadātājiem saglabāt kontroli pār 
to, kādi dati tiek sniegti. Uzskata, ka push
metode nodrošina augstāku datu 
aizsardzības līmeni un tai būtu jābūt
obligātai visiem gaisa pārvadātājiem.

(15) Pašlaik ir iespējamas divas datu 
pārraides metodes: pull metode, saskaņā ar 
kuru kompetentās iestādes dalībvalstī, kas 
pieprasa datus, var iekļūt gaisa pārvadātāja 
rezervēšanas sistēmā („piekļuve”) un iegūt 
(pull) nepieciešamo datu kopiju, un push
metode, saskaņā ar kuru gaisa pārvadātāji 
nosūta (push) nepieciešamos PDR datus 
iestādēm, kas tos pieprasa, tādējādi ļaujot 
gaisa pārvadātājiem saglabāt kontroli pār 
to, kādi dati tiek sniegti. Uzskata, ka push
metode nodrošina augstāku datu 
aizsardzības līmeni un tā būtu jānosaka 
par obligātu, ne vēlāk kā divus gadus pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā, visiem gaisa 
pārvadātājiem, kas komerciālos nolūkos 
jau vāc un apstrādā PDR datus un kas 
veic starptautiskus lidojumus uz 
dalībvalstīm vai no tām. Ja PDR datus 
apstrādā datorizētas rezervēšanas sistēmas 
(DRS) operatori, ir spēkā Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
14. janvāra Regula (EK) Nr. 80/2009 par 
rīcības kodeksu datorizētām rezervēšanas 
sistēmām1.
____________
1OV L 35, 4.2.2009., 47. lpp. 

Or. en

Grozījums Nr. 111
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Komisija atbalsta Starptautiskās 
civilās aviācijas organizācijas (ICAO) 
pamatnostādnes par PDR. Tāpēc šīs 
pamatnostādnes būtu jāņem vērā, 
pieņemot saderīgus datu formātus PDR 

svītrots
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datu nosūtīšanai, ko veic gaisa 
pārvadātāji uz dalībvalstīm. Tas pamato 
to, ka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulā (ES) Nr. … 
[……………..] paredzēto konsultatīvo 
procedūru būtu jāpieņem šādi saderīgi 
datu formāti, kā arī attiecīgi protokoli, ko 
piemēro datu nosūtīšanai no gaisa 
pārvadātajiem.

Or. en

Grozījums Nr. 112
Kinga Göncz

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Komisija atbalsta Starptautiskās 
civilās aviācijas organizācijas (ICAO) 
pamatnostādnes par PDR. Tāpēc šīs 
pamatnostādnes būtu jāņem vērā, pieņemot 
saderīgus datu formātus PDR datu 
nosūtīšanai, ko veic gaisa pārvadātāji uz 
dalībvalstīm. Tas pamato to, ka saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 
(ES) Nr. … […] paredzēto konsultatīvo 
procedūru būtu jāpieņem šādi saderīgi datu 
formāti, kā arī attiecīgi protokoli, ko 
piemēro datu nosūtīšanai no gaisa 
pārvadātajiem.

(16) Komisija atbalsta Starptautiskās 
civilās aviācijas organizācijas (ICAO) 
pamatnostādnes par PDR. Tāpēc šīs 
pamatnostādnes būtu jāņem vērā, pieņemot 
saderīgus datu formātus PDR datu 
nosūtīšanai, ko veic gaisa pārvadātāji uz 
dalībvalstīm. Tas pamato to, ka saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 
(ES) Nr. … […] paredzēto konsultatīvo 
procedūru būtu jāpieņem šādi saderīgi datu 
formāti, kā arī attiecīgi protokoli, ko 
piemēro datu nosūtīšanai no gaisa 
pārvadātajiem, nodrošinot arī Eiropas 
Parlamenta līdzdalību.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Dalībvalstīm būtu jāveic visi 
nepieciešamie pasākumi, lai gaisa 
pārvadātāji varētu izpildīt savus 
pienākumus, kurus paredz šī direktīva. 
Dalībvalstīm būtu jāparedz preventīvi, 
efektīvi un samērīgi sodi, tostarp naudas 
sodi, tiem gaisa pārvadātajiem, kas 
nepilda savus pienākumus attiecībā uz 
PDR datu nosūtīšanu. Atkārtotu nopietnu 
pārkāpumu gadījumā, kas var ietekmēt šīs 
direktīvas pamatmērķus, šajos sodos 
izņēmuma gadījumos var ietvert tādus 
pasākumus kā transporta līdzekļa 
kustības aizliegums, transporta līdzekļa 
aizturēšana un konfiskācija vai darbības 
atļaujas pagaidu apturēšana vai 
atsaukšana.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 114
Manfred Weber

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Dalībvalstīm būtu jāveic visi 
nepieciešamie pasākumi, lai gaisa 
pārvadātāji varētu izpildīt savus 
pienākumus, kurus paredz šī direktīva. 
Dalībvalstīm būtu jāparedz preventīvi, 
efektīvi un samērīgi sodi, tostarp naudas 
sodi, tiem gaisa pārvadātajiem, kas nepilda 
savus pienākumus attiecībā uz PDR datu 
nosūtīšanu. Atkārtotu nopietnu pārkāpumu 
gadījumā, kas var ietekmēt šīs direktīvas 
pamatmērķus, šajos sodos izņēmuma 
gadījumos var ietvert tādus pasākumus kā 
transporta līdzekļa kustības aizliegums, 
transporta līdzekļa aizturēšana un 
konfiskācija vai darbības atļaujas pagaidu 

(17) Dalībvalstīm, kuras izmanto PDR 
datus, būtu jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, lai gaisa pārvadātāji varētu 
izpildīt savus pienākumus, kurus paredz šī 
direktīva. Dalībvalstīm būtu jāparedz 
preventīvi, efektīvi un samērīgi sodi, 
tostarp naudas sodi, tiem gaisa 
pārvadātajiem, kas nepilda savus 
pienākumus attiecībā uz PDR datu 
nosūtīšanu. Atkārtotu nopietnu pārkāpumu 
gadījumā, kas var ietekmēt šīs direktīvas 
pamatmērķus, šajos sodos izņēmuma 
gadījumos var ietvert tādus pasākumus kā 
transporta līdzekļa kustības aizliegums, 
transporta līdzekļa aizturēšana un 
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apturēšana vai atsaukšana. konfiskācija vai darbības atļaujas pagaidu 
apturēšana vai atsaukšana.

Or. de

Grozījums Nr. 115
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Dalībvalstīm būtu jāveic visi 
nepieciešamie pasākumi, lai Pasažieru 
informācijas nodaļas varētu izpildīt savus 
pienākumus, kurus paredz šī direktīva. 
Dalībvalstīm būtu jāparedz preventīvi, 
efektīvi un samērīgi sodi, tostarp naudas 
sodi, tām Pasažieru informācijas 
nodaļām, kas nepilda savus pienākumus 
attiecībā uz PDR datu nosūtīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 116
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Katrai dalībvalstij būtu jābūt 
atbildīgai par iespējamo draudu 
izvērtēšanu saistībā ar teroristu 
nodarījumiem un smagiem noziegumiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 117
Sophia in 't Veld
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Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Katrai dalībvalstij būtu jābūt atbildīgai 
par iespējamo draudu izvērtēšanu saistībā 
ar teroristu nodarījumiem un smagiem 
noziegumiem.

(18) Katrai dalībvalstij būtu jābūt atbildīgai 
par iespējamo draudu izvērtēšanu saistībā 
ar teroristu nodarījumiem un smagiem 
starptautiskiem noziegumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 118
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Katrai dalībvalstij būtu jābūt atbildīgai 
par iespējamo draudu izvērtēšanu saistībā 
ar teroristu nodarījumiem un smagiem 
noziegumiem.

(18) Katrai dalībvalstij būtu jābūt atbildīgai 
par iespējamo draudu izvērtēšanu saistībā 
ar teroristu nodarījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 119
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Katrai dalībvalstij būtu jābūt atbildīgai 
par iespējamo draudu izvērtēšanu saistībā 
ar teroristu nodarījumiem un smagiem 
noziegumiem.

(18) Katrai dalībvalstij būtu jābūt atbildīgai 
par iespējamo draudu izvērtēšanu saistībā 
ar teroristu nodarījumiem un smagiem 
starptautiskiem noziegumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 120
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Pilnībā ņemot vērā tiesības uz 
personas datu aizsardzību un tiesības uz 
nediskriminēšanu, nekādu lēmumu, kam 
ir personai nelabvēlīgas tiesiskas sekas vai 
kas to nopietni ietekmē, nedrīkstētu 
pieņemt, vienīgi pamatojoties uz PDR 
datu automātisku apstrādi. Turklāt šādu 
lēmumu nedrīkstētu pieņemt, balstoties uz 
personas rasi vai etnisko izcelsmi, 
reliģisko un filozofisko pārliecību, 
politiskiem uzskatiem, dalību 
arodbiedrībās, veselību vai seksuālo dzīvi.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 121
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Pilnībā ņemot vērā tiesības uz 
personas datu aizsardzību un tiesības uz 
nediskriminēšanu, nekādu lēmumu, kam ir 
personai nelabvēlīgas tiesiskas sekas vai 
kas to nopietni ietekmē, nedrīkstētu 
pieņemt, vienīgi pamatojoties uz PDR datu 
automātisku apstrādi. Turklāt šādu lēmumu 
nedrīkstētu pieņemt, balstoties uz personas 
rasi vai etnisko izcelsmi, reliģisko un 
filozofisko pārliecību, politiskiem 
uzskatiem, dalību arodbiedrībās, veselību 
vai seksuālo dzīvi.

(19) Pilnībā ņemot vērā tiesības uz 
personas datu aizsardzību un tiesības uz 
nediskriminēšanu, nekādu lēmumu, kam ir 
personai nelabvēlīgas tiesiskas sekas vai 
kas to nopietni ietekmē, nedrīkstētu 
pieņemt, vienīgi pamatojoties uz PDR datu 
automātisku apstrādi. Turklāt šādu lēmumu 
nedrīkstētu pieņemt, balstoties uz personas 
dzimumu, rasi, ādas krāsu, etnisko vai 
sociālo izcelsmi, ģenētiskām īpatnībām, 
valodu, reliģisko un filozofisko pārliecību, 
politiskiem uzskatiem, dalību 
arodbiedrībās, piederību 
mazākumtautībai, veselību vai seksuālo 
orientāciju saskaņā ar Eiropas Savienības 
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Pamattiesību hartā noteikto pamattiesību 
21. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 122
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Pilnībā ņemot vērā tiesības uz 
personas datu aizsardzību un tiesības uz 
nediskriminēšanu, nekādu lēmumu, kam ir 
personai nelabvēlīgas tiesiskas sekas vai 
kas to nopietni ietekmē, nedrīkstētu 
pieņemt, vienīgi pamatojoties uz PDR datu 
automātisku apstrādi. Turklāt šādu lēmumu 
nedrīkstētu pieņemt, balstoties uz personas 
rasi vai etnisko izcelsmi, reliģisko un 
filozofisko pārliecību, politiskiem 
uzskatiem, dalību arodbiedrībās, veselību 
vai seksuālo dzīvi.

(19) Pilnībā ņemot vērā tiesības uz 
personas datu aizsardzību un tiesības uz 
nediskriminēšanu, nekādu lēmumu, kam ir 
personai nelabvēlīgas tiesiskas sekas vai 
kas to nopietni ietekmē, nedrīkstētu
pieņemt, pamatojoties uz PDR datu 
automātisku apstrādi, apstrādi, kas ir 
pretrunā iepriekš noteiktiem kritērijiem 
vai kādu citu profilēšanas veidu. Turklāt 
šādu lēmumu nedrīkstētu pieņemt, 
balstoties uz personas dzimumu, rasi, 
etnisko vai sociālo izcelsmi, ģenētiskām 
īpatnībām, valodu, reliģisko un filozofisko 
pārliecību, politiskiem uzskatiem, dalību 
arodbiedrībās, veselību vai seksuālo dzīvi.

Or. en

Grozījums Nr. 123
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Dalībvalstīm būtu jādalās ar citām 
dalībvalstīm tajos PDR datos, kurus tās 
saņem, ja šāda nosūtīšana ir 
nepieciešama, lai novērstu, atklātu, 
izmeklētu teroristu nodarījumus vai 

svītrots
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smagus noziegumus vai sauktu pie 
atbildības par tiem. Šīs direktīvas 
noteikumi nedrīkstētu skart citus 
Savienības tiesību aktus par informācijas 
apmaiņu starp policijas un tiesu iestādēm, 
tostarp Padomes 2009. gada 6. aprīļa 
Lēmumu 2009/371/TI, ar ko izveido 
Eiropas Policijas biroju (Eiropolu) un 
Padomes 2006. gada 18. septembra 
[decembra] Pamatlēmumu 2006/960/TI 
par Eiropas Savienības dalībvalstu 
tiesībaizsardzības iestāžu informācijas un 
izlūkdatu apmaiņas vienkāršošanu. Šādu 
PDR datu apmaiņu starp 
tiesībaizsardzības un tiesu iestādēm būtu 
jāregulē ar noteikumiem par policijas un 
tiesu iestāžu sadarbību.

Or. en

Grozījums Nr. 124
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Dalībvalstīm būtu jādalās ar citām 
dalībvalstīm tajos PDR datos, kurus tās 
saņem, ja šāda nosūtīšana ir nepieciešama, 
lai novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu 
nodarījumus vai smagus noziegumus vai 
sauktu pie atbildības par tiem. Šīs 
direktīvas noteikumi nedrīkstētu skart citus 
Savienības tiesību aktus par informācijas 
apmaiņu starp policijas un tiesu iestādēm, 
tostarp Padomes 2009. gada 6. aprīļa 
Lēmumu 2009/371/TI, ar ko izveido 
Eiropas Policijas biroju (Eiropolu) un 
Padomes 2006. gada 18. septembra 
[decembra] Pamatlēmumu 2006/960/TI par 
Eiropas Savienības dalībvalstu 
tiesībaizsardzības iestāžu informācijas un 
izlūkdatu apmaiņas vienkāršošanu. Šādu 
PDR datu apmaiņu starp tiesībaizsardzības 

Dalībvalstīm būtu jādalās ar citām 
dalībvalstīm tajos PDR datos, kurus tās 
saņem, ja šāda nosūtīšana ir nepieciešama, 
lai novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu 
nodarījumus vai smagus starptautiskus 
noziegumus vai sauktu pie atbildības par 
tiem. Šīs direktīvas noteikumi nedrīkstētu 
skart citus Savienības tiesību aktus par 
informācijas apmaiņu starp policijas un 
tiesu iestādēm, tostarp Padomes 2009. gada 
6. aprīļa Lēmumu 2009/371/TI, ar ko 
izveido Eiropas Policijas biroju (Eiropolu) 
un Padomes 2006. gada 18. septembra 
[decembra] Pamatlēmumu 2006/960/TI par 
Eiropas Savienības dalībvalstu 
tiesībaizsardzības iestāžu informācijas un 
izlūkdatu apmaiņas vienkāršošanu. Šādu 
PDR datu apmaiņu starp tiesībaizsardzības 
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un tiesu iestādēm būtu jāregulē ar 
noteikumiem par policijas un tiesu iestāžu 
sadarbību.

un tiesu iestādēm būtu jāregulē ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes [...] direktīvas 
par fizisku personu aizsardzību attiecībā 
uz personas datu apstrādi, ko veic 
kompetentās iestādes, lai novērstu, 
izmeklētu, atklātu noziedzīgus 
nodarījumus, sauktu pie atbildības par 
tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par 
šādu datu brīvu apriti noteikumiem par 
policijas un tiesu iestāžu sadarbību un 
nodrošinot augstu datu aizsardzības 
līmeni, kas noteikts Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā, Eiropas Padomes 
108. konvencijā par personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu automātisku 
apstrādi Eiropas cilvēktiesību un 
pamatbrīvību konvencijā.

Or. en

Grozījums Nr. 125
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Dalībvalstīm būtu jādalās ar citām
dalībvalstīm tajos PDR datos, kurus tās
saņem, ja šāda nosūtīšana ir nepieciešama, 
lai novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu 
nodarījumus vai smagus noziegumus vai 
sauktu pie atbildības par tiem. Šīs 
direktīvas noteikumi nedrīkstētu skart citus 
Savienības tiesību aktus par informācijas 
apmaiņu starp policijas un tiesu iestādēm, 
tostarp Padomes 2009. gada 6. aprīļa 
Lēmumu 2009/371/TI, ar ko izveido 
Eiropas Policijas biroju (Eiropolu) un 
Padomes 2006. gada 18. septembra 
[decembra] Pamatlēmumu 2006/960/TI par 
Eiropas Savienības dalībvalstu 
tiesībaizsardzības iestāžu informācijas un 
izlūkdatu apmaiņas vienkāršošanu. Šādu 
PDR datu apmaiņu starp tiesībaizsardzības 

(20) Pasažieru informācijas nodaļai būtu 
jādalās ar dalībvalstīm tajos PDR datos, 
kurus tā saņem, ja šāda nosūtīšana ir 
nepieciešama, lai novērstu, atklātu, 
izmeklētu teroristu nodarījumus vai 
smagus noziegumus vai sauktu pie 
atbildības par tiem. Dalībvalstis būtu 
jāpilnvaro savstarpēji apmainīties ar PDR 
datiem saskaņā ar tiem pašiem 
priekšnoteikumiem. Šīs direktīvas 
noteikumi nedrīkstētu skart citus 
Savienības tiesību aktus par informācijas 
apmaiņu starp policijas un tiesu iestādēm, 
tostarp Padomes 2009. gada 6. aprīļa 
Lēmumu 2009/371/TI, ar ko izveido 
Eiropas Policijas biroju (Eiropolu) un 
Padomes 2006. gada 18. septembra 
[decembra] Pamatlēmumu 2006/960/TI par 
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un tiesu iestādēm būtu jāregulē ar 
noteikumiem par policijas un tiesu iestāžu 
sadarbību.

Eiropas Savienības dalībvalstu 
tiesībaizsardzības iestāžu informācijas un 
izlūkdatu apmaiņas vienkāršošanu. Šādu 
PDR datu apmaiņu starp tiesībaizsardzības 
un tiesu iestādēm būtu jāregulē ar 
noteikumiem par policijas un tiesu iestāžu 
sadarbību.

Or. de

Grozījums Nr. 126
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Dalībvalstīm būtu jādalās ar citām 
dalībvalstīm tajos PDR datos, kurus tās 
saņem, ja šāda nosūtīšana ir nepieciešama, 
lai novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu 
nodarījumus vai smagus noziegumus vai 
sauktu pie atbildības par tiem. Šīs 
direktīvas noteikumi nedrīkstētu skart 
citus Savienības tiesību aktus par 
informācijas apmaiņu starp policijas un 
tiesu iestādēm, tostarp Padomes 
2009. gada 6. aprīļa Lēmumu 
2009/371/TI, ar ko izveido Eiropas 
Policijas biroju (Eiropolu) un Padomes 
2006. gada 18. septembra [decembra] 
Pamatlēmumu 2006/960/TI par Eiropas 
Savienības dalībvalstu tiesībaizsardzības 
iestāžu informācijas un izlūkdatu 
apmaiņas vienkāršošanu. Šādu PDR datu 
apmaiņu starp tiesībaizsardzības un tiesu 
iestādēm būtu jāregulē ar noteikumiem par 
policijas un tiesu iestāžu sadarbību.

(20) Dalībvalstīm būtu jādalās ar citām 
dalībvalstīm tajos PDR datos, kurus tās 
saņem, ja šāda nosūtīšana ir nepieciešama, 
lai novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu 
nodarījumus vai smagus starptautiskus 
noziegumus vai sauktu pie atbildības par 
tiem saskaņā ar šo direktīvu. Šādu PDR 
datu apmaiņu starp tiesībaizsardzības un 
tiesu iestādēm būtu jāregulē ar 
noteikumiem par policijas un tiesu iestāžu 
sadarbību.

Or. en

Grozījums Nr. 127
Carmen Romero López, Birgit Sippel
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Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Dalībvalstīm būtu jādalās ar citām 
dalībvalstīm tajos PDR datos, kurus tās 
saņem, ja šāda nosūtīšana ir nepieciešama, 
lai novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu 
nodarījumus vai smagus noziegumus vai 
sauktu pie atbildības par tiem. Šīs 
direktīvas noteikumi nedrīkstētu skart citus 
Savienības tiesību aktus par informācijas 
apmaiņu starp policijas un tiesu iestādēm, 
tostarp Padomes 2009. gada 6. aprīļa 
Lēmumu 2009/371/TI, ar ko izveido 
Eiropas Policijas biroju (Eiropolu) un 
Padomes 2006. gada 18. septembra 
[decembra] Pamatlēmumu 2006/960/TI par 
Eiropas Savienības dalībvalstu 
tiesībaizsardzības iestāžu informācijas un 
izlūkdatu apmaiņas vienkāršošanu. Šādu 
PDR datu apmaiņu starp tiesībaizsardzības 
un tiesu iestādēm būtu jāregulē ar 
noteikumiem par policijas un tiesu iestāžu 
sadarbību.

(20) Dalībvalstīm būtu jādalās ar citām 
dalībvalstīm tajos PDR datos, kurus tās 
saņem, ja šāda nosūtīšana ir nepieciešama, 
lai novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu 
nodarījumus vai sauktu pie atbildības par 
tiem. Šīs direktīvas noteikumi nedrīkstētu 
skart citus Savienības tiesību aktus par 
informācijas apmaiņu starp policijas un 
tiesu iestādēm, tostarp Padomes 2009. gada 
6. aprīļa Lēmumu 2009/371/TI, ar ko 
izveido Eiropas Policijas biroju (Eiropolu) 
un Padomes 2006. gada 18. septembra 
[decembra] Pamatlēmumu 2006/960/TI par 
Eiropas Savienības dalībvalstu 
tiesībaizsardzības iestāžu informācijas un 
izlūkdatu apmaiņas vienkāršošanu. Šādu 
PDR datu apmaiņu starp tiesībaizsardzības 
un tiesu iestādēm būtu jāregulē ar 
noteikumiem par policijas un tiesu iestāžu 
sadarbību.

Or. en

Grozījums Nr. 128
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Dalībvalstīm būtu jādalās ar citām 
dalībvalstīm tajos PDR datos, kurus tās 
saņem, ja šāda nosūtīšana ir nepieciešama, 
lai novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu 
nodarījumus vai smagus noziegumus vai 
sauktu pie atbildības par tiem. Šīs 
direktīvas noteikumi nedrīkstētu skart citus 
Savienības tiesību aktus par informācijas 

(20) Dalībvalstīm būtu jādalās ar citām 
dalībvalstīm tajos PDR datos, kurus tās 
saņem, ja šāda nosūtīšana ir nepieciešama, 
lai novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu 
nodarījumus vai smagus starptautiskus 
noziegumus vai sauktu pie atbildības par 
tiem. Šīs direktīvas noteikumi nedrīkstētu 
skart citus Savienības tiesību aktus par 
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apmaiņu starp policijas un tiesu iestādēm, 
tostarp Padomes 2009. gada 6. aprīļa 
Lēmumu 2009/371/TI, ar ko izveido 
Eiropas Policijas biroju (Eiropolu) un 
Padomes 2006. gada 18. septembra 
[decembra] Pamatlēmumu 2006/960/TI par 
Eiropas Savienības dalībvalstu 
tiesībaizsardzības iestāžu informācijas un 
izlūkdatu apmaiņas vienkāršošanu. Šādu 
PDR datu apmaiņu starp tiesībaizsardzības 
un tiesu iestādēm būtu jāregulē ar 
noteikumiem par policijas un tiesu iestāžu 
sadarbību.

informācijas apmaiņu starp policijas un 
tiesu iestādēm, tostarp Padomes 2009. gada 
6. aprīļa Lēmumu 2009/371/TI, ar ko 
izveido Eiropas Policijas biroju (Eiropolu) 
un Padomes 2006. gada 18. septembra 
[decembra] Pamatlēmumu 2006/960/TI par 
Eiropas Savienības dalībvalstu 
tiesībaizsardzības iestāžu informācijas un 
izlūkdatu apmaiņas vienkāršošanu. Šādu 
PDR datu apmaiņu starp tiesībaizsardzības 
un tiesu iestādēm būtu jāregulē ar 
noteikumiem par policijas un tiesu iestāžu 
sadarbību.

Or. en

Grozījums Nr. 129
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Dalībvalstīm būtu jādalās ar citām 
dalībvalstīm tajos PDR datos, kurus tās 
saņem, ja šāda nosūtīšana ir nepieciešama, 
lai novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu 
nodarījumus vai smagus noziegumus vai 
sauktu pie atbildības par tiem. Šīs 
direktīvas noteikumi nedrīkstētu skart citus 
Savienības tiesību aktus par informācijas 
apmaiņu starp policijas un tiesu iestādēm, 
tostarp Padomes 2009. gada 6. aprīļa 
Lēmumu 2009/371/TI, ar ko izveido 
Eiropas Policijas biroju (Eiropolu) un 
Padomes 2006. gada 18. septembra 
[decembra] Pamatlēmumu 2006/960/TI par 
Eiropas Savienības dalībvalstu 
tiesībaizsardzības iestāžu informācijas un 
izlūkdatu apmaiņas vienkāršošanu. Šādu 
PDR datu apmaiņu starp tiesībaizsardzības 
un tiesu iestādēm būtu jāregulē ar 
noteikumiem par policijas un tiesu iestāžu 
sadarbību.

(20) Dalībvalstīm būtu jādalās ar citām 
dalībvalstīm tajos PDR datos, kurus tās 
saņem, ja šāda nosūtīšana ir nepieciešama, 
lai novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu 
nodarījumus vai smagus starptautiskus 
noziegumus vai sauktu pie atbildības par 
tiem. Šīs direktīvas noteikumi nedrīkstētu 
skart citus Savienības tiesību aktus par 
informācijas apmaiņu starp policijas un 
tiesu iestādēm, tostarp Padomes 2009. gada 
6. aprīļa Lēmumu 2009/371/TI, ar ko 
izveido Eiropas Policijas biroju (Eiropolu) 
un Padomes 2006. gada 18. septembra 
[decembra] Pamatlēmumu 2006/960/TI par 
Eiropas Savienības dalībvalstu 
tiesībaizsardzības iestāžu informācijas un 
izlūkdatu apmaiņas vienkāršošanu. Šādu 
PDR datu apmaiņu starp tiesībaizsardzības 
un tiesu iestādēm būtu jāregulē ar 
noteikumiem par policijas un tiesu iestāžu 
sadarbību.
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Or. en

Grozījums Nr. 130
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Termiņam, kādā jāglabā PDR dati, 
būtu jābūt samērīgam ar mērķiem 
novērst, atklāt, izmeklēt teroristu 
nodarījumus un smagus noziegumus un 
saukt pie atbildības par tiem. Datu un to 
izmantošanas rakstura dēļ ir nepieciešams 
PDR datus glabāt pietiekami ilgi, lai 
varētu veikt analīzi un datus izmantot 
izmeklēšanā. Lai izvairītos no 
nesamērīgas izmantošanas, nepieciešams, 
lai pēc sākotnējā termiņa dati tiktu 
anonimizēti un būtu pieejami tikai 
saskaņā ar ļoti stingriem un ierobežotiem 
nosacījumiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 131
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Termiņam, kādā jāglabā PDR dati, 
būtu jābūt samērīgam ar mērķiem novērst, 
atklāt, izmeklēt teroristu nodarījumus un 
smagus noziegumus un saukt pie atbildības 
par tiem. Datu un to izmantošanas 
rakstura dēļ ir nepieciešams PDR datus 
glabāt pietiekami ilgi, lai varētu veikt 
analīzi un datus izmantot izmeklēšanā. 
Lai izvairītos no nesamērīgas 

(21) Termiņam, kādā jāglabā PDR dati, 
būtu jābūt vajadzīgam un samērīgam ar 
mērķiem novērst, atklāt, izmeklēt teroristu 
nodarījumus un smagus starptautiskus 
noziegumus un saukt pie atbildības par 
tiem. Lai izvairītos no nesamērīgas 
izmantošanas, nepieciešams, lai pēc 
sākotnējā termiņa dati tiktu anonimizēti un 
būtu pieejami tikai saskaņā ar ļoti 
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izmantošanas, nepieciešams, lai pēc 
sākotnējā termiņa dati tiktu anonimizēti un 
būtu pieejami tikai saskaņā ar ļoti 
stingriem un ierobežotiem nosacījumiem.

stingriem un ierobežotiem nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 132
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Termiņam, kādā jāglabā PDR dati, 
būtu jābūt samērīgam ar mērķiem novērst,
atklāt, izmeklēt teroristu nodarījumus un 
smagus noziegumus un saukt pie atbildības 
par tiem. Datu un to izmantošanas rakstura 
dēļ ir nepieciešams PDR datus glabāt 
pietiekami ilgi, lai varētu veikt analīzi un 
datus izmantot izmeklēšanā. Lai izvairītos 
no nesamērīgas izmantošanas, 
nepieciešams, lai pēc sākotnējā termiņa 
dati tiktu anonimizēti un būtu pieejami 
tikai saskaņā ar ļoti stingriem un 
ierobežotiem nosacījumiem.

(21) Termiņam, kādā jāglabā PDR dati, 
būtu jābūt samērīgam ar mērķiem novērst, 
atklāt, izmeklēt teroristu nodarījumus un 
smagus noziegumus un saukt pie atbildības 
par tiem. Datu un to izmantošanas rakstura 
dēļ ir nepieciešams PDR datus glabāt 
pietiekami ilgi, lai varētu veikt analīzi un 
datus izmantot izmeklēšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 133
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Termiņam, kādā jāglabā PDR dati, 
būtu jābūt samērīgam ar mērķiem novērst, 
atklāt, izmeklēt teroristu nodarījumus un 
smagus noziegumus un saukt pie atbildības 
par tiem. Datu un to izmantošanas 

(21) Termiņam, kādā jāglabā PDR dati, 
būtu jābūt samērīgam ar mērķiem novērst, 
atklāt, izmeklēt teroristu nodarījumus un 
smagus starptautiskus noziegumus un 
saukt pie atbildības par tiem. Lai izvairītos 
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rakstura dēļ ir nepieciešams PDR datus 
glabāt pietiekami ilgi, lai varētu veikt 
analīzi un datus izmantot izmeklēšanā. 
Lai izvairītos no nesamērīgas 
izmantošanas, nepieciešams, lai pēc 
sākotnējā termiņa dati tiktu anonimizēti un 
būtu pieejami tikai saskaņā ar ļoti 
stingriem un ierobežotiem nosacījumiem.

no nesamērīgas izmantošanas, 
nepieciešams, lai pēc sākotnējā termiņa 
dati tiktu neatgriezeniski anonimizēti un 
būtu pieejami tikai saskaņā ar ļoti 
stingriem un ierobežotiem nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 134
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Termiņam, kādā jāglabā PDR dati, 
būtu jābūt samērīgam ar mērķiem novērst, 
atklāt, izmeklēt teroristu nodarījumus un 
smagus noziegumus un saukt pie atbildības 
par tiem. Datu un to izmantošanas rakstura 
dēļ ir nepieciešams PDR datus glabāt 
pietiekami ilgi, lai varētu veikt analīzi un 
datus izmantot izmeklēšanā. Lai izvairītos 
no nesamērīgas izmantošanas, 
nepieciešams, lai pēc sākotnējā termiņa 
dati tiktu anonimizēti un būtu pieejami 
tikai saskaņā ar ļoti stingriem un 
ierobežotiem nosacījumiem.

(21) Termiņam, kādā jāglabā PDR dati, 
būtu jābūt samērīgam ar mērķiem novērst, 
atklāt, izmeklēt teroristu nodarījumus un 
smagus starptautiskus noziegumus un 
saukt pie atbildības par tiem. Datu un to 
izmantošanas rakstura dēļ ir nepieciešams 
PDR datus glabāt pietiekami ilgi, lai varētu 
veikt analīzi un datus izmantot 
izmeklēšanā. Lai izvairītos no nesamērīgas 
izmantošanas, nepieciešams, lai pēc 
sākotnējā termiņa dati tiktu pilnīgi 
anonimizēti.

Or. en

Grozījums Nr. 135
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Termiņam, kādā jāglabā PDR dati, (21) Termiņam, kādā jāglabā PDR dati, 
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būtu jābūt samērīgam ar mērķiem novērst, 
atklāt, izmeklēt teroristu nodarījumus un 
smagus noziegumus un saukt pie 
atbildības par tiem. Datu un to 
izmantošanas rakstura dēļ ir nepieciešams 
PDR datus glabāt pietiekami ilgi, lai varētu 
veikt analīzi un datus izmantot 
izmeklēšanā. Lai izvairītos no nesamērīgas 
izmantošanas, nepieciešams, lai pēc 
sākotnējā termiņa dati tiktu anonimizēti un 
būtu pieejami tikai saskaņā ar ļoti 
stingriem un ierobežotiem nosacījumiem.

būtu jābūt samērīgam ar mērķiem novērst, 
atklāt, izmeklēt teroristu nodarījumus un 
saukt pie atbildības par tiem. Datu un to 
izmantošanas rakstura dēļ ir nepieciešams 
PDR datus glabāt pietiekami ilgi, lai varētu 
veikt analīzi un datus izmantot 
izmeklēšanā. Lai izvairītos no nesamērīgas 
izmantošanas, nepieciešams, lai pēc 
sākotnējā termiņa dati tiktu anonimizēti un 
būtu pieejami tikai saskaņā ar ļoti 
stingriem un ierobežotiem nosacījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 136
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Termiņam, kādā jāglabā PDR dati, 
būtu jābūt samērīgam ar mērķiem novērst, 
atklāt, izmeklēt teroristu nodarījumus un 
smagus noziegumus un saukt pie atbildības 
par tiem. Datu un to izmantošanas rakstura 
dēļ ir nepieciešams PDR datus glabāt 
pietiekami ilgi, lai varētu veikt analīzi un 
datus izmantot izmeklēšanā. Lai izvairītos 
no nesamērīgas izmantošanas, 
nepieciešams, lai pēc sākotnējā termiņa 
dati tiktu anonimizēti un būtu pieejami 
tikai saskaņā ar ļoti stingriem un 
ierobežotiem nosacījumiem.

(21) Termiņam, kādā jāglabā PDR dati, 
būtu jābūt samērīgam ar mērķiem novērst, 
atklāt, izmeklēt teroristu nodarījumus un 
smagus starptautiskus noziegumus un 
saukt pie atbildības par tiem. Datu un to 
izmantošanas rakstura dēļ ir nepieciešams 
PDR datus glabāt pietiekami ilgi, lai varētu 
veikt analīzi un datus izmantot 
izmeklēšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 137
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Ja kompetentai iestādei ir nosūtīti 
PDR dati un tos izmanto saistībā ar 
konkrētu izmeklēšanu vai saukšanu pie 
atbildības, to, kā kompetentā iestāde glabā 
šādus datus, būtu jāregulē ar dalībvalsts 
tiesību aktiem neatkarīgi no glabāšanas 
termiņiem, kas noteikti šajā direktīvā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 138
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Uz Pasažieru informācijas nodaļas 
un kompetento iestāžu veikto PDR datu 
apstrādi uz vietas katrā dalībvalstī būtu 
jāattiecina personas datu aizsardzības 
standarts, kāds noteikts attiecīgās valsts 
tiesību aktos un kurš ir saskaņā ar 
2008. gada 27. novembra Pamatlēmumu 
2008/977/TI par tādu personas datu 
aizsardzību, ko apstrādā, policijas un tiesu 
iestādēm sadarbojoties krimināllietās
(Pamatlēmums 2008/977/TI).

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 139
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Uz Pasažieru informācijas nodaļas un (23) Uz Pasažieru informācijas nodaļas un 
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kompetento iestāžu veikto PDR datu 
apstrādi uz vietas katrā dalībvalstī būtu 
jāattiecina personas datu aizsardzības 
standarts, kāds noteikts attiecīgās valsts 
tiesību aktos un kurš ir saskaņā ar 
2008. gada 27. novembra Pamatlēmumu 
2008/977/TI par tādu personas datu 
aizsardzību, ko apstrādā, policijas un tiesu 
iestādēm sadarbojoties krimināllietās 
(Pamatlēmums 2008/977/TI).

kompetento iestāžu veikto PDR datu 
apstrādi uz vietas katrā dalībvalstī būtu 
jāattiecina personas datu aizsardzības 
standarts, kāds noteikts attiecīgās valsts 
tiesību aktos un kurš ir saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes [...] direktīvu par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz
personas datu apstrādi, ko veic 
kompetentās iestādes, lai novērstu, 
izmeklētu, atklātu noziedzīgus 
nodarījumus, sauktu pie atbildības par 
tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par 
šādu datu brīvu apriti, un nodrošinot 
augstu datu aizsardzības līmeni, kas 
noteikts Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartā, Eiropas Padomes 108. konvencijā 
par personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu automātisku apstrādi un 
Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvību 
konvencijā.

Or. en

Pamatojums

Direktīva par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic 
kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus, sauktu pie 
atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti ir jāpieņem 
pirms ES direktīvas PDR jomā.

Grozījums Nr. 140
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Uz Pasažieru informācijas nodaļas 
un kompetento iestāžu veikto PDR datu 
apstrādi uz vietas katrā dalībvalstī būtu 
jāattiecina personas datu aizsardzības 
standarts, kāds noteikts attiecīgās valsts 
tiesību aktos un kurš ir saskaņā ar 
2008. gada 27. novembra Pamatlēmumu 
2008/977/TI par tādu personas datu 

(23) Uz kompetento iestāžu veikto PDR 
datu apstrādi uz vietas katrā dalībvalstī 
būtu jāattiecina personas datu aizsardzības 
standarts, kāds noteikts attiecīgās valsts 
tiesību aktos un kurš ir saskaņā ar 
2008. gada 27. novembra Pamatlēmumu 
2008/977/TI par tādu personas datu 
aizsardzību, ko apstrādā, policijas un tiesu 
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aizsardzību, ko apstrādā, policijas un tiesu 
iestādēm sadarbojoties krimināllietās 
(Pamatlēmums 2008/977/TI).

iestādēm sadarbojoties krimināllietās 
(Pamatlēmums 2008/977/TI).

Or. de

Grozījums Nr. 141
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Uz Pasažieru informācijas nodaļas un 
kompetento iestāžu veikto PDR datu 
apstrādi uz vietas katrā dalībvalstī būtu 
jāattiecina personas datu aizsardzības 
standarts, kāds noteikts attiecīgās valsts 
tiesību aktos un kurš ir saskaņā ar 
2008. gada 27. novembra Pamatlēmumu 
2008/977/TI par tādu personas datu 
aizsardzību, ko apstrādā, policijas un tiesu 
iestādēm sadarbojoties krimināllietās 
(Pamatlēmums 2008/977/TI).

(23) Uz Pasažieru informācijas nodaļas un 
kompetento iestāžu veikto PDR datu 
apstrādi uz vietas katrā dalībvalstī būtu 
jāattiecina personas datu aizsardzības 
standarts, kāds noteikts attiecīgās valsts 
tiesību aktos un kurš ir saskaņā ar 
2008. gada 27. novembra Pamatlēmumu 
2008/977/TI par tādu personas datu 
aizsardzību, ko apstrādā, policijas un tiesu 
iestādēm sadarbojoties krimināllietās 
(Pamatlēmums 2008/977/TI), un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1995. gada 
24. oktobra direktīvu 95/46/EK par 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti1.
_____________
1 OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 142
Véronique Mathieu

Direktīvas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Tie gaisa pārvadātāji, kas apkopo to 
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pasažieru kontaktinformāciju, kuri 
rezervēja biļetes ar ceļojumu aģenta 
starpniecību, nedrīkst šo informāciju 
izmantot komerciālos nolūkos.

Or. fr

Pamatojums

Gaisa pārvadātājs nedrīkst pasažieru informāciju izmantot komerciālos nolūkos, ja pasažieri 
šo informāciju apzināti atklāja tikai ceļojumu aģentam.

Grozījums Nr. 143
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Ņemot vērā tiesības uz personas datu 
aizsardzību, datu subjektu tiesībām uz 
viņu PDR datu apstrādi, piemēram, 
tiesībām uz piekļuvi, tiesības uz labošanu, 
dzēšanu un bloķēšanu, kā arī tiesībām uz 
kompensāciju un tiesību aizsardzību tiesā, 
būtu jāsaskan ar Pamatlēmumu 
2008/977/TI.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 144
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Ņemot vērā tiesības uz personas datu 
aizsardzību, datu subjektu tiesībām uz viņu 
PDR datu apstrādi, piemēram, tiesībām uz 
piekļuvi, tiesības uz labošanu, dzēšanu un 
bloķēšanu, kā arī tiesībām uz kompensāciju 

(24) Ņemot vērā tiesības uz personas datu 
aizsardzību, datu subjektu tiesībām uz viņu 
PDR datu apstrādi, piemēram, tiesībām uz 
piekļuvi, tiesībām uz labošanu, dzēšanu un 
bloķēšanu, kā arī tiesībām uz kompensāciju 
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un tiesību aizsardzību tiesā, būtu jāsaskan 
ar Pamatlēmumu 2008/977/TI.

un tiesību aizsardzību tiesā, būtu jāsaskan 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes [...] 
direktīvu par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi, ko 
veic kompetentās iestādes, lai novērstu, 
izmeklētu, atklātu noziedzīgus 
nodarījumus, sauktu pie atbildības par 
tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par 
šādu datu brīvu apriti, Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartu, Eiropas Padomes 
108. konvenciju par personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu automātisku 
apstrādi un Eiropas cilvēktiesību un 
pamatbrīvību konvenciju.

Or. en

Pamatojums

Direktīva par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic 
kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus, sauktu pie 
atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti ir jāpieņem 
pirms ES direktīvas PDR jomā.

Grozījums Nr. 145
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Ņemot vērā tiesības uz personas datu 
aizsardzību, datu subjektu tiesībām uz viņu 
PDR datu apstrādi, piemēram, tiesībām uz 
piekļuvi, tiesības uz labošanu, dzēšanu un 
bloķēšanu, kā arī tiesībām uz kompensāciju 
un tiesību aizsardzību tiesā, būtu jāsaskan 
ar Pamatlēmumu 2008/977/TI.

(24) Ņemot vērā tiesības uz personas datu 
aizsardzību, datu subjektu tiesībām uz viņu 
PDR datu apstrādi, piemēram, tiesībām uz 
piekļuvi, tiesībām uz labošanu, dzēšanu un 
bloķēšanu, kā arī tiesībām uz kompensāciju 
un tiesību aizsardzību tiesā, būtu jāsaskan 
ar Pamatlēmumu 2008/977/TI un 
Direktīvu 95/46/EK.

Or. en
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Grozījums Nr. 146
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Ņemot vērā pasažieru tiesības būt 
informētiem par viņu personas datu 
apstrādi, dalībvalstīm būtu jānodrošina, 
ka tiem tiek sniegta precīza informācija 
par PDR datu vākšanu un to nosūtīšanu 
Pasažieru informācijas nodaļai.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 147
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Ņemot vērā pasažieru tiesības būt 
informētiem par viņu personas datu 
apstrādi, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
tiem tiek sniegta precīza informācija par 
PDR datu vākšanu un to nosūtīšanu 
Pasažieru informācijas nodaļai.

(25) Ņemot vērā pasažieru tiesības būt 
informētiem par viņu personas datu 
apstrādi, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
tiem savlaicīgi un pārredzami tiek sniegta 
precīza un pilnīga informācija par PDR 
datu vākšanu un to nosūtīšanu Pasažieru 
informācijas nodaļai.

Or. en

Grozījums Nr. 148
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai 
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to pasākumu radītie izdevumi, kas veikti, 
lai izmantotu PDR datus, netiktu nodoti 
pasažieriem.

Or. en

Grozījums Nr. 149
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) PDR datu nosūtīšana, ko dalībvalstis 
veic uz trešām valstīm, būtu jāatļauj 
vienīgi katrā gadījumā atsevišķi un 
saskaņā ar Pamatlēmumu 2008/977/TI. 
Lai nodrošinātu personas datu 
aizsardzību, uz šādām nosūtīšanām būtu 
jāattiecina papildu prasības attiecībā uz 
nosūtīšanas mērķi, saņemošās iestādes 
kvalitāti un garantijām, kādas piemēro 
personas datiem, kuri tiek nosūtīti trešai 
valstij.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 150
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) PDR datu nosūtīšana, ko dalībvalstis 
veic uz trešām valstīm, būtu jāatļauj vienīgi 
katrā gadījumā atsevišķi un saskaņā ar 
Pamatlēmumu 2008/977/TI. Lai 
nodrošinātu personas datu aizsardzību, uz 
šādām nosūtīšanām būtu jāattiecina papildu 
prasības attiecībā uz nosūtīšanas mērķi, 
saņemošās iestādes kvalitāti un garantijām, 

(26) PDR datu nosūtīšana, ko dalībvalstis 
veic uz trešām valstīm, būtu jāatļauj vienīgi 
katrā gadījumā atsevišķi, ja nosūtīšana ir 
vajadzīga un samērīga ar mērķiem 
novērst, atklāt, izmeklēt teroristu 
nodarījumus un smagus starptautiskus 
noziegumus un saukt pie atbildības par 
tiem, saskaņā ar Eiropas Parlamenta, 
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kādas piemēro personas datiem, kuri tiek 
nosūtīti trešai valstij.

Padomes xx/xx/201x direktīvu ar fizisku 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi, ko veic kompetentās 
iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu 
noziedzīgus nodarījumus, sauktu pie 
atbildības par tiem vai izpildītu 
kriminālsodus, un par šādu datu brīvu 
apriti, un ņemot vērā iepriekšēju tiesas 
atļauju. Lai nodrošinātu personas datu 
aizsardzību, uz šādām nosūtīšanām būtu 
jāattiecina papildu prasības attiecībā uz 
nosūtīšanas mērķi, saņemošās iestādes 
kvalitāti un garantijām, kādas piemēro 
personas datiem, kuri tiek nosūtīti trešai 
valstij, saskaņā ar Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartu, Eiropas Padomes 
108. konvenciju par personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu automātisku 
apstrādi un Eiropas cilvēktiesību un 
pamatbrīvību konvenciju.

Or. en

Grozījums Nr. 151
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) PDR datu nosūtīšana, ko dalībvalstis
veic uz trešām valstīm, būtu jāatļauj vienīgi 
katrā gadījumā atsevišķi un saskaņā ar 
Pamatlēmumu 2008/977/TI. Lai 
nodrošinātu personas datu aizsardzību, uz 
šādām nosūtīšanām būtu jāattiecina papildu 
prasības attiecībā uz nosūtīšanas mērķi, 
saņemošās iestādes kvalitāti un garantijām, 
kādas piemēro personas datiem, kuri tiek 
nosūtīti trešai valstij.

(26) PDR datu nosūtīšana, ko Pasažieru 
informācijas nodaļa veic uz trešām 
valstīm, būtu jāatļauj vienīgi katrā 
gadījumā atsevišķi un saskaņā ar 
Pamatlēmumu 2008/977/TI. Lai 
nodrošinātu personas datu aizsardzību, uz 
šādām nosūtīšanām būtu jāattiecina papildu 
prasības attiecībā uz nosūtīšanas mērķi, 
saņemošās iestādes kvalitāti un garantijām, 
kādas piemēro personas datiem, kuri tiek 
nosūtīti trešai valstij.

Or. de
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Grozījums Nr. 152
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) PDR datu nosūtīšana, ko dalībvalstis 
veic uz trešām valstīm, būtu jāatļauj vienīgi 
katrā gadījumā atsevišķi un saskaņā ar 
Pamatlēmumu 2008/977/TI. Lai 
nodrošinātu personas datu aizsardzību, uz 
šādām nosūtīšanām būtu jāattiecina 
papildu prasības attiecībā uz nosūtīšanas 
mērķi, saņemošās iestādes kvalitāti un 
garantijām, kādas piemēro personas 
datiem, kuri tiek nosūtīti trešai valstij.

(26) PDR datu nosūtīšana, ko dalībvalstis 
veic uz trešām valstīm, būtu jāatļauj vienīgi 
katrā gadījumā atsevišķi un saskaņā ar 
Pamatlēmumu 2008/977/TI un Savienības 
datu aizsardzības tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 153
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) PDR datu pārraide attiecas tikai uz 
gadījumiem, kad tas ir nepieciešams, lai 
novērstu un atklātu noteiktus teroristu 
nodarījumus, un kad ir iesaistītas trešās 
valstis, tikai tad, ja tas ir saskaņā 
Savienības datu aizsardzības tiesību 
aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 154
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Valsts uzraudzības iestādei, kas ir 
izveidota, īstenojot Pamatlēmumu 
2008/977/TI, būtu jābūt atbildīgai arī par 
konsultēšanu attiecībā uz šīs direktīvas 
noteikumiem un to uzraudzību.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 155
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Valsts uzraudzības iestādei, kas ir
izveidota, īstenojot Pamatlēmumu 
2008/977/TI, būtu jābūt atbildīgai arī par 
konsultēšanu attiecībā uz šīs direktīvas 
noteikumiem un to uzraudzību.

(27) Valsts uzraudzības iestādei, kas tiks
izveidota, īstenojot Eiropas Parlamenta 
un Padomes [...] direktīvu par fizisku 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi, ko veic kompetentās 
iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu 
noziedzīgus nodarījumus, sauktu pie 
atbildības par tiem vai izpildītu 
kriminālsodus, un par šādu datu brīvu 
apriti, būtu jābūt atbildīgai arī par 
konsultēšanu attiecībā uz šīs direktīvas 
noteikumiem un to uzraudzību. Valsts datu 
aizsardzības iestādes ir atbildīgas arī par 
konsultēšanu attiecībā uz šīs direktīvas 
noteikumiem un to uzraudzību.

Or. en

Grozījums Nr. 156
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Šī direktīva neietekmē dalībvalstu 
iespējas saskaņā ar savas valsts tiesībām 
paredzēt sistēmu PDR datu vākšanai un 
rīcībai ar tiem nolūkos, kas nav šajā 
direktīvā noteiktie, vai no pārvadāšanas 
pakalpojumu sniedzējiem, kas nav šajā 
direktīvā noteiktie, attiecībā uz iekšējiem 
lidojumiem, ja tiek ievēroti attiecīgie datu 
aizsardzības noteikumi, ar nosacījumu, ka 
šādi valsts tiesību akti ievēro Savienības 
acquis. PDR datu par iekšējiem 
lidojumiem vākšanas jautājums būtu 
jāapsver atsevišķi turpmāk.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 157
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Šī direktīva neietekmē dalībvalstu 
iespējas saskaņā ar savas valsts tiesībām 
paredzēt sistēmu PDR datu vākšanai un 
rīcībai ar tiem nolūkos, kas nav šajā 
direktīvā noteiktie, vai no pārvadāšanas 
pakalpojumu sniedzējiem, kas nav šajā 
direktīvā noteiktie, attiecībā uz iekšējiem 
lidojumiem, ja tiek ievēroti attiecīgie datu 
aizsardzības noteikumi, ar nosacījumu, ka 
šādi valsts tiesību akti ievēro Savienības 
acquis. PDR datu par iekšējiem 
lidojumiem vākšanas jautājums būtu 
jāapsver atsevišķi turpmāk.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 158
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Šī direktīva neietekmē dalībvalstu 
iespējas saskaņā ar savas valsts tiesībām 
paredzēt sistēmu PDR datu vākšanai un 
rīcībai ar tiem nolūkos, kas nav šajā 
direktīvā noteiktie, vai no pārvadāšanas 
pakalpojumu sniedzējiem, kas nav šajā 
direktīvā noteiktie, attiecībā uz iekšējiem 
lidojumiem, ja tiek ievēroti attiecīgie datu 
aizsardzības noteikumi, ar nosacījumu, ka 
šādi valsts tiesību akti ievēro Savienības 
acquis. PDR datu par iekšējiem 
lidojumiem vākšanas jautājums būtu 
jāapsver atsevišķi turpmāk.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 159
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Šī direktīva neietekmē dalībvalstu 
iespējas saskaņā ar savas valsts tiesībām 
paredzēt sistēmu PDR datu vākšanai un 
rīcībai ar tiem nolūkos, kas nav šajā 
direktīvā noteiktie, vai no pārvadāšanas 
pakalpojumu sniedzējiem, kas nav šajā 
direktīvā noteiktie, attiecībā uz iekšējiem 
lidojumiem, ja tiek ievēroti attiecīgie datu 
aizsardzības noteikumi, ar nosacījumu, ka 
šādi valsts tiesību akti ievēro Savienības 
acquis. PDR datu par iekšējiem 
lidojumiem vākšanas jautājums būtu 
jāapsver atsevišķi turpmāk.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 160
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Šī direktīva neietekmē dalībvalstu 
iespējas saskaņā ar savas valsts tiesībām 
paredzēt sistēmu PDR datu vākšanai un 
rīcībai ar tiem nolūkos, kas nav šajā 
direktīvā noteiktie, vai no pārvadāšanas 
pakalpojumu sniedzējiem, kas nav šajā 
direktīvā noteiktie, attiecībā uz iekšējiem 
lidojumiem, ja tiek ievēroti attiecīgie datu 
aizsardzības noteikumi, ar nosacījumu, ka 
šādi valsts tiesību akti ievēro Savienības 
acquis. PDR datu par iekšējiem 
lidojumiem vākšanas jautājums būtu 
jāapsver atsevišķi turpmāk.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 161
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Šī direktīva neietekmē dalībvalstu 
iespējas saskaņā ar savas valsts tiesībām 
paredzēt sistēmu PDR datu vākšanai un 
rīcībai ar tiem nolūkos, kas nav šajā 
direktīvā noteiktie, vai no pārvadāšanas 
pakalpojumu sniedzējiem, kas nav šajā 
direktīvā noteiktie, attiecībā uz iekšējiem 
lidojumiem, ja tiek ievēroti attiecīgie datu 
aizsardzības noteikumi, ar nosacījumu, ka 
šādi valsts tiesību akti ievēro Savienības 

svītrots
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acquis. PDR datu par iekšējiem 
lidojumiem vākšanas jautājums būtu 
jāapsver atsevišķi turpmāk.

Or. de

Grozījums Nr. 162
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Šī direktīva neietekmē dalībvalstu 
iespējas saskaņā ar savas valsts tiesībām 
paredzēt sistēmu PDR datu vākšanai un 
rīcībai ar tiem nolūkos, kas nav šajā 
direktīvā noteiktie, vai no pārvadāšanas 
pakalpojumu sniedzējiem, kas nav šajā 
direktīvā noteiktie, attiecībā uz iekšējiem 
lidojumiem, ja tiek ievēroti attiecīgie datu 
aizsardzības noteikumi, ar nosacījumu, ka 
šādi valsts tiesību akti ievēro Savienības 
acquis. PDR datu par iekšējiem 
lidojumiem vākšanas jautājums būtu 
jāapsver atsevišķi turpmāk.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 163
Hubert Pirker, Frank Engel

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Šī direktīva neietekmē dalībvalstu 
iespējas saskaņā ar savas valsts tiesībām 
paredzēt sistēmu PDR datu vākšanai un 
rīcībai ar tiem nolūkos, kas nav šajā 
direktīvā noteiktie, vai no pārvadāšanas 
pakalpojumu sniedzējiem, kas nav šajā 

(28) Šī direktīva neietekmē dalībvalstu 
iespējas paredzēt sistēmu PDR datu 
vākšanai un rīcībai ar tiem no pārvadāšanas 
pakalpojumu sniedzējiem, kas nav šajā 
direktīvā noteiktie, ja tiek ievēroti 
attiecīgie datu aizsardzības noteikumi, ar 
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direktīvā noteiktie, attiecībā uz iekšējiem 
lidojumiem, ja tiek ievēroti attiecīgie datu 
aizsardzības noteikumi, ar nosacījumu, ka 
šādi valsts tiesību akti ievēro Savienības 
acquis. PDR datu par iekšējiem 
lidojumiem vākšanas jautājums būtu 
jāapsver atsevišķi turpmāk.

nosacījumu, ka šādi valsts tiesību akti 
ievēro Savienības acquis.

Or. de

Grozījums Nr. 164
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Šī direktīva neietekmē dalībvalstu 
iespējas saskaņā ar savas valsts tiesībām 
paredzēt sistēmu PDR datu vākšanai un 
rīcībai ar tiem nolūkos, kas nav šajā 
direktīvā noteiktie, vai no pārvadāšanas 
pakalpojumu sniedzējiem, kas nav šajā 
direktīvā noteiktie, attiecībā uz iekšējiem 
lidojumiem, ja tiek ievēroti attiecīgie datu 
aizsardzības noteikumi, ar nosacījumu, ka 
šādi valsts tiesību akti ievēro Savienības 
acquis. PDR datu par iekšējiem 
lidojumiem vākšanas jautājums būtu 
jāapsver atsevišķi turpmāk.

(28) Šī direktīva neietekmē dalībvalstu 
iespējas saskaņā ar savas valsts tiesībām 
paredzēt sistēmu PDR datu vākšanai un 
rīcībai ar tiem nolūkos, kas nav šajā 
direktīvā noteiktie, vai no pārvadāšanas 
pakalpojumu sniedzējiem, kas nav šajā 
direktīvā noteiktie, attiecībā uz iekšējiem 
lidojumiem, ja tiek ievēroti attiecīgie datu 
aizsardzības noteikumi, ar nosacījumu, ka 
šādi valsts tiesību akti ievēro Savienības 
acquis. 

Or. en

Grozījums Nr. 165
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Juridisko un tehnisko atšķirību dēļ 
valstu noteikumos par personas datu, 

svītrots
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tostarp PDR, apstrādi, gaisa 
pārvadātājiem ir un būs jāsaskaras ar 
dažādām prasībām attiecībā uz nosūtāmās 
informācijas veidiem, kā arī 
nosacījumiem par minētās informācijas 
sniegšanu kompetentajām valsts iestādēm. 
Šādas atšķirības var traucēt efektīvi 
īstenot sadarbību starp kompetentām 
valstu iestādēm nolūkā novērst, atklāt, 
izmeklēt teroristu nodarījumus un smagus 
noziegumus un saukt pie atbildības par 
tiem.

Or. en

Grozījums Nr. 166
Manfred Weber

Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Juridisko un tehnisko atšķirību dēļ 
valstu noteikumos par personas datu, 
tostarp PDR, apstrādi, gaisa 
pārvadātājiem ir un būs jāsaskaras ar 
dažādām prasībām attiecībā uz nosūtāmās 
informācijas veidiem, kā arī 
nosacījumiem par minētās informācijas 
sniegšanu kompetentajām valsts iestādēm. 
Šādas atšķirības var traucēt efektīvi 
īstenot sadarbību starp kompetentām 
valstu iestādēm nolūkā novērst, atklāt, 
izmeklēt teroristu nodarījumus un smagus 
noziegumus un saukt pie atbildības par 
tiem.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 167
Carmen Romero López, Birgit Sippel
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Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Juridisko un tehnisko atšķirību dēļ 
valstu noteikumos par personas datu, 
tostarp PDR, apstrādi, gaisa pārvadātājiem 
ir un būs jāsaskaras ar dažādām prasībām 
attiecībā uz nosūtāmās informācijas 
veidiem, kā arī nosacījumiem par minētās 
informācijas sniegšanu kompetentajām 
valsts iestādēm. Šādas atšķirības var 
traucēt efektīvi īstenot sadarbību starp 
kompetentām valstu iestādēm nolūkā 
novērst, atklāt, izmeklēt teroristu 
nodarījumus un smagus noziegumus un 
saukt pie atbildības par tiem.

(29) Juridisko un tehnisko atšķirību dēļ 
valstu noteikumos par personas datu, 
tostarp PDR, apstrādi, gaisa pārvadātājiem 
ir un būs jāsaskaras ar dažādām prasībām 
attiecībā uz nosūtāmās informācijas 
veidiem, kā arī nosacījumiem par minētās 
informācijas sniegšanu kompetentajām 
valsts iestādēm. Šādas atšķirības var 
traucēt efektīvi īstenot sadarbību starp 
kompetentām valstu iestādēm nolūkā 
novērst, atklāt, izmeklēt teroristu 
nodarījumus un saukt pie atbildības par 
tiem.

Or. en

Grozījums Nr. 168
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Juridisko un tehnisko atšķirību dēļ 
valstu noteikumos par personas datu, 
tostarp PDR, apstrādi, gaisa pārvadātājiem 
ir un būs jāsaskaras ar dažādām prasībām 
attiecībā uz nosūtāmās informācijas 
veidiem, kā arī nosacījumiem par minētās 
informācijas sniegšanu kompetentajām 
valsts iestādēm. Šādas atšķirības var 
traucēt efektīvi īstenot sadarbību starp 
kompetentām valstu iestādēm nolūkā 
novērst, atklāt, izmeklēt teroristu 
nodarījumus un smagus noziegumus un 
saukt pie atbildības par tiem.

(29) Juridisko un tehnisko atšķirību dēļ 
valstu noteikumos par personas datu, 
tostarp PDR, apstrādi, gaisa pārvadātājiem 
ir un būs jāsaskaras ar dažādām prasībām 
attiecībā uz nosūtāmās informācijas 
veidiem, kā arī nosacījumiem par minētās 
informācijas sniegšanu kompetentajām 
valsts iestādēm. Šādas atšķirības var 
traucēt efektīvi īstenot sadarbību starp 
kompetentām valstu iestādēm nolūkā 
novērst, atklāt, izmeklēt teroristu 
nodarījumus un smagus starptautiskus 
noziegumus un saukt pie atbildības par 
tiem.

Or. en



PE486.017v02-00 76/95 AM\898279LV.doc

LV

Grozījums Nr. 169
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Juridisko un tehnisko atšķirību dēļ 
valstu noteikumos par personas datu, 
tostarp PDR, apstrādi, gaisa pārvadātājiem 
ir un būs jāsaskaras ar dažādām prasībām 
attiecībā uz nosūtāmās informācijas 
veidiem, kā arī nosacījumiem par minētās 
informācijas sniegšanu kompetentajām 
valsts iestādēm. Šādas atšķirības var 
traucēt efektīvi īstenot sadarbību starp 
kompetentām valstu iestādēm nolūkā 
novērst, atklāt, izmeklēt teroristu 
nodarījumus un smagus noziegumus un 
saukt pie atbildības par tiem.

(29) Juridisko un tehnisko atšķirību dēļ 
valstu noteikumos par personas datu, 
tostarp PDR, apstrādi, gaisa pārvadātājiem 
ir un būs jāsaskaras ar dažādām prasībām 
attiecībā uz nosūtāmās informācijas 
veidiem, kā arī nosacījumiem par minētās 
informācijas sniegšanu kompetentajām 
valsts iestādēm. Šādas atšķirības var 
traucēt efektīvi īstenot sadarbību starp 
kompetentām valstu iestādēm nolūkā 
novērst, atklāt, izmeklēt teroristu 
nodarījumus un smagus starptautiskus 
noziegumus un saukt pie atbildības par 
tiem.

Or. en

Grozījums Nr. 170
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Tā kā šīs direktīvas mērķus 
pietiekamā mērā nevar sasniegt 
dalībvalstu līmenī, bet tos labāk var 
sasniegt Savienības līmenī, Savienība var 
pieņemt attiecīgus pasākumus saskaņā ar 
subsidiaritātes principu, kā noteikts 
Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā. 
Saskaņā ar minētajā pantā izklāstīto 
proporcionalitātes principu šī direktīva 
nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs minētā 
mērķa sasniegšanai.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 171
Manfred Weber

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Tā kā šīs direktīvas mērķus 
pietiekamā mērā nevar sasniegt 
dalībvalstu līmenī, bet tos labāk var 
sasniegt Savienības līmenī, Savienība var 
pieņemt attiecīgus pasākumus saskaņā ar 
subsidiaritātes principu, kā noteikts 
Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā. 
Saskaņā ar minētajā pantā izklāstīto 
proporcionalitātes principu šī direktīva 
nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs minētā 
mērķa sasniegšanai.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 172
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Šajā direktīvā ir ievērotas Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā noteiktās 
pamattiesības un principi, jo īpaši tiesības 
uz personas datu aizsardzību, tiesības uz 
privātumu un diskriminācijas aizliegumu, 
ko aizsargā Hartas 8., 7. un 21. pants un 
kas ir attiecīgi jāīsteno. Direktīva ir 
saderīga ar datu aizsardzības principiem, 
un tās noteikumi ir saskaņā ar 
Pamatlēmumu 2008/977/TI. Turklāt un 
lai panāktu atbilstību proporcionalitātes 
principam, direktīvā attiecībā uz 

svītrots
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konkrētiem jautājumiem būs ietverti 
stingrāki noteikumi par datu aizsardzību 
nekā Pamatlēmumā 2008/977/TI.

Or. en

Grozījums Nr. 173
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Šajā direktīvā ir ievērotas Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā noteiktās 
pamattiesības un principi, jo īpaši tiesības 
uz personas datu aizsardzību, tiesības uz 
privātumu un diskriminācijas aizliegumu, 
ko aizsargā Hartas 8., 7. un 21. pants un 
kas ir attiecīgi jāīsteno. Direktīva ir 
saderīga ar datu aizsardzības principiem, 
un tās noteikumi ir saskaņā ar 
Pamatlēmumu 2008/977/TI. Turklāt un lai 
panāktu atbilstību proporcionalitātes 
principam, direktīvā attiecībā uz 
konkrētiem jautājumiem būs ietverti 
stingrāki noteikumi par datu aizsardzību 
nekā Pamatlēmumā 2008/977/TI.

(31) Šajā direktīvā ir ievērotas Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā noteiktās 
pamattiesības un principi, jo īpaši tiesības 
uz personas datu aizsardzību, tiesības uz 
privātumu un diskriminācijas aizliegumu, 
ko aizsargā Hartas 8., 7. un 21. pants un 
kas ir attiecīgi jāīsteno. Direktīva ir 
saderīga ar datu aizsardzības principiem, jo 
īpaši ar LESD 16. pantu, un tās noteikumi 
ir saskaņā ar Pamatlēmumu 2008/977/TI. 
Turklāt un lai panāktu atbilstību 
proporcionalitātes principam, direktīvā 
attiecībā uz konkrētiem jautājumiem būs 
ietverti stingrāki noteikumi par datu 
aizsardzību nekā Pamatlēmumā 
2008/977/TI.

Or. en

Grozījums Nr. 174
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Šajā direktīvā ir ievērotas Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā noteiktās 
pamattiesības un principi, jo īpaši tiesības 

(31) Šajā direktīvā ir ievērotas Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā noteiktās 
pamattiesības un principi, jo īpaši tiesības 
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uz personas datu aizsardzību, tiesības uz 
privātumu un diskriminācijas aizliegumu, 
ko aizsargā Hartas 8., 7. un 21. pants un 
kas ir attiecīgi jāīsteno. Direktīva ir 
saderīga ar datu aizsardzības principiem, 
un tās noteikumi ir saskaņā ar 
Pamatlēmumu 2008/977/TI. Turklāt un 
lai panāktu atbilstību proporcionalitātes 
principam, direktīvā attiecībā uz 
konkrētiem jautājumiem būs ietverti 
stingrāki noteikumi par datu aizsardzību 
nekā Pamatlēmumā 2008/977/TI.

uz personas datu aizsardzību, tiesības uz 
privātumu un diskriminācijas aizliegumu, 
ko aizsargā Hartas 8., 7. un 21. pants, 108. 
konvencija par personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu automātisku 
apstrādi, un Eiropas cilvēktiesību un 
pamatbrīvību konvencija, un kas ir 
attiecīgi jāīsteno. Direktīva ir saderīga ar 
datu aizsardzības principiem, un tās 
noteikumi ir saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes [...] direktīvu par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi, ko veic 
kompetentās iestādes, lai novērstu, 
izmeklētu, atklātu noziedzīgus 
nodarījumus, sauktu pie atbildības par 
tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par 
šādu datu brīvu apriti.

Or. en

Grozījums Nr. 175
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Jo īpaši šīs direktīvas darbības joma 
ir cik iespējams ierobežota, tā atļauj PDR 
datus glabāt ne ilgāk kā piecus gadus, pēc 
tam dati ir jādzēš, dati ir jāanonimizē pēc 
ļoti īsa termiņa, ir aizliegts vākt un 
izmantot sensitīvus datus. Lai nodrošinātu 
efektivitāti un augstu datu aizsardzības 
līmeni, dalībvalstīm tiek prasīts
nodrošināt, ka neatkarīga valsts 
uzraudzības iestāde ir atbildīga par 
konsultēšanu un uzraudzību pār to, kā 
tiek apstrādāti PDR dati. Visa PDR datu 
apstrāde ir jāuzskaita vai jādokumentē, lai 
pārbaudītu datu apstrādes likumību, 
veiktu pašuzraudzību un nodrošinātu 
pienācīgu datu integritāti un datu 
apstrādes drošību. Dalībvalstīm arī 

svītrots
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jānodrošina, ka pasažieriem tiek sniegta 
skaidra un precīza informācija par PDR 
datu vākšanu un viņu tiesībām.

Or. en

Grozījums Nr. 176
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Jo īpaši šīs direktīvas darbības joma ir 
cik iespējams ierobežota, tā atļauj PDR 
datus glabāt ne ilgāk kā piecus gadus, pēc 
tam dati ir jādzēš, dati ir jāanonimizē pēc 
ļoti īsa termiņa, ir aizliegts vākt un 
izmantot sensitīvus datus. Lai nodrošinātu 
efektivitāti un augstu datu aizsardzības 
līmeni, dalībvalstīm tiek prasīts nodrošināt, 
ka neatkarīga valsts uzraudzības iestāde ir 
atbildīga par konsultēšanu un uzraudzību 
pār to, kā tiek apstrādāti PDR dati. Visa 
PDR datu apstrāde ir jāuzskaita vai 
jādokumentē, lai pārbaudītu datu apstrādes 
likumību, veiktu pašuzraudzību un 
nodrošinātu pienācīgu datu integritāti un 
datu apstrādes drošību. Dalībvalstīm arī 
jānodrošina, ka pasažieriem tiek sniegta 
skaidra un precīza informācija par PDR 
datu vākšanu un viņu tiesībām.

(32) Jo īpaši šīs direktīvas darbības joma ir 
cik iespējams ierobežota, tā atļauj PDR 
datus glabāt ne ilgāk kā trīs mēnešus, pēc 
tam dati ir neatgriezeniski jādzēš, dati ir 
jāanonimizē pēc ļoti īsa termiņa, ir aizliegts 
vākt un izmantot sensitīvus datus. Lai 
nodrošinātu efektivitāti un augstu datu 
aizsardzības līmeni, dalībvalstīm tiek 
prasīts nodrošināt, ka neatkarīga valsts 
datu aizsardzības iestāde ir atbildīga par 
konsultēšanu un uzraudzību pār to, kā tiek 
apstrādāti PDR dati. Visa PDR datu 
apstrāde ir jāuzskaita vai jādokumentē, lai 
pārbaudītu datu apstrādes likumību, veiktu 
pašuzraudzību un nodrošinātu pienācīgu 
datu integritāti un datu apstrādes drošību. 
Dalībvalstīm arī jānodrošina, ka 
pasažieriem tiek sniegta skaidra un precīza 
informācija par PDR datu vākšanu un viņu 
tiesībām.

Or. en

Grozījums Nr. 177
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Jo īpaši šīs direktīvas darbības joma ir 
cik iespējams ierobežota, tā atļauj PDR 
datus glabāt ne ilgāk kā piecus gadus, pēc 
tam dati ir jādzēš, dati ir jāanonimizē pēc 
ļoti īsa termiņa, ir aizliegts vākt un
izmantot sensitīvus datus. Lai nodrošinātu 
efektivitāti un augstu datu aizsardzības 
līmeni, dalībvalstīm tiek prasīts nodrošināt, 
ka neatkarīga valsts uzraudzības iestāde ir 
atbildīga par konsultēšanu un uzraudzību 
pār to, kā tiek apstrādāti PDR dati. Visa 
PDR datu apstrāde ir jāuzskaita vai 
jādokumentē, lai pārbaudītu datu apstrādes 
likumību, veiktu pašuzraudzību un 
nodrošinātu pienācīgu datu integritāti un 
datu apstrādes drošību. Dalībvalstīm arī 
jānodrošina, ka pasažieriem tiek sniegta 
skaidra un precīza informācija par PDR 
datu vākšanu un viņu tiesībām.

(32) Jo īpaši šīs direktīvas darbības joma ir 
cik iespējams ierobežota, tā atļauj PDR 
datus glabāt ne ilgāk kā trīs gadus, pēc tam 
dati ir jādzēš, dati ir jāanonimizē pēc ļoti 
īsa termiņa, ir aizliegts vākt un izmantot 
sensitīvus datus. Lai nodrošinātu 
efektivitāti un augstu datu aizsardzības 
līmeni, dalībvalstīm tiek prasīts nodrošināt, 
ka neatkarīga valsts uzraudzības iestāde ir 
atbildīga par konsultēšanu un uzraudzību 
pār to, kā tiek apstrādāti PDR dati. Visa 
PDR datu apstrāde ir jāuzskaita vai 
jādokumentē, lai pārbaudītu datu apstrādes 
likumību, veiktu pašuzraudzību un 
nodrošinātu pienācīgu datu integritāti un 
datu apstrādes drošību. Dalībvalstīm arī 
jānodrošina, ka pasažieriem tiek sniegta 
skaidra un precīza informācija par PDR 
datu vākšanu un viņu tiesībām.

Or. en

Grozījums Nr. 178
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Jo īpaši šīs direktīvas darbības joma ir 
cik iespējams ierobežota, tā atļauj PDR 
datus glabāt ne ilgāk kā piecus gadus, pēc 
tam dati ir jādzēš, dati ir jāanonimizē pēc 
ļoti īsa termiņa, ir aizliegts vākt un 
izmantot sensitīvus datus. Lai nodrošinātu 
efektivitāti un augstu datu aizsardzības 
līmeni, dalībvalstīm tiek prasīts nodrošināt, 
ka neatkarīga valsts uzraudzības iestāde ir 
atbildīga par konsultēšanu un uzraudzību 
pār to, kā tiek apstrādāti PDR dati. Visa 
PDR datu apstrāde ir jāuzskaita vai 
jādokumentē, lai pārbaudītu datu apstrādes 

(32) Jo īpaši šīs direktīvas darbības joma ir 
cik iespējams ierobežota, tā atļauj PDR 
datus glabāt ne ilgāk kā trīsdesmit dienas, 
pēc tam dati ir jādzēš, ir aizliegts vākt un 
izmantot sensitīvus datus. Lai nodrošinātu 
efektivitāti un augstu datu aizsardzības 
līmeni, dalībvalstīm tiek prasīts nodrošināt, 
ka neatkarīga valsts uzraudzības iestāde ir 
atbildīga par konsultēšanu un uzraudzību 
pār to, kā tiek apstrādāti PDR dati. Visa 
PDR datu apstrāde ir jāuzskaita vai 
jādokumentē, lai pārbaudītu datu apstrādes 
likumību, veiktu pašuzraudzību un 
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likumību, veiktu pašuzraudzību un 
nodrošinātu pienācīgu datu integritāti un 
datu apstrādes drošību. Dalībvalstīm arī 
jānodrošina, ka pasažieriem tiek sniegta 
skaidra un precīza informācija par PDR 
datu vākšanu un viņu tiesībām.

nodrošinātu pienācīgu datu integritāti un 
datu apstrādes drošību. Dalībvalstīm arī 
jānodrošina, ka pasažieriem tiek sniegta 
skaidra un precīza informācija par PDR 
datu vākšanu un viņu tiesībām.

Or. en

Grozījums Nr. 179
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Jo īpaši šīs direktīvas darbības joma ir 
cik iespējams ierobežota, tā atļauj PDR 
datus glabāt ne ilgāk kā piecus gadus, pēc 
tam dati ir jādzēš, dati ir jāanonimizē pēc 
ļoti īsa termiņa, ir aizliegts vākt un 
izmantot sensitīvus datus. Lai nodrošinātu 
efektivitāti un augstu datu aizsardzības 
līmeni, dalībvalstīm tiek prasīts 
nodrošināt, ka neatkarīga valsts
uzraudzības iestāde ir atbildīga par 
konsultēšanu un uzraudzību pār to, kā tiek 
apstrādāti PDR dati. Visa PDR datu 
apstrāde ir jāuzskaita vai jādokumentē, lai 
pārbaudītu datu apstrādes likumību, veiktu 
pašuzraudzību un nodrošinātu pienācīgu 
datu integritāti un datu apstrādes drošību. 
Dalībvalstīm arī jānodrošina, ka 
pasažieriem tiek sniegta skaidra un precīza 
informācija par PDR datu vākšanu un viņu 
tiesībām.

(32) Jo īpaši šīs direktīvas darbības joma ir 
cik iespējams ierobežota, tā atļauj PDR 
datus glabāt ne ilgāk kā piecus gadus, pēc 
tam dati ir jādzēš, dati ir jāanonimizē pēc 
ļoti īsa termiņa, ir aizliegts vākt un 
izmantot sensitīvus datus. Lai nodrošinātu 
efektivitāti un augstu datu aizsardzības 
līmeni, ir jānodrošina, ka neatkarīga 
uzraudzības iestāde ir atbildīga par 
konsultēšanu un uzraudzību pār to, kā tiek 
apstrādāti PDR dati. Visa PDR datu 
apstrāde ir jāuzskaita vai jādokumentē, lai 
pārbaudītu datu apstrādes likumību, veiktu 
pašuzraudzību un nodrošinātu pienācīgu 
datu integritāti un datu apstrādes drošību. 
Dalībvalstīm jānodrošina, ka pasažieriem 
tiek sniegta skaidra un precīza informācija 
par PDR datu vākšanu un viņu tiesībām.

Or. de

Grozījums Nr. 180
Martin Ehrenhauser
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Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Jo īpaši šīs direktīvas darbības joma ir 
cik iespējams ierobežota, tā atļauj PDR 
datus glabāt ne ilgāk kā piecus gadus, pēc 
tam dati ir jādzēš, dati ir jāanonimizē pēc 
ļoti īsa termiņa, ir aizliegts vākt un 
izmantot sensitīvus datus. Lai nodrošinātu 
efektivitāti un augstu datu aizsardzības 
līmeni, dalībvalstīm tiek prasīts nodrošināt, 
ka neatkarīga valsts uzraudzības iestāde ir 
atbildīga par konsultēšanu un uzraudzību
pār to, kā tiek apstrādāti PDR dati. Visa 
PDR datu apstrāde ir jāuzskaita vai 
jādokumentē, lai pārbaudītu datu apstrādes 
likumību, veiktu pašuzraudzību un 
nodrošinātu pienācīgu datu integritāti un 
datu apstrādes drošību. Dalībvalstīm arī 
jānodrošina, ka pasažieriem tiek sniegta 
skaidra un precīza informācija par PDR 
datu vākšanu un viņu tiesībām.

(32) Jo īpaši šīs direktīvas darbības joma ir 
cik iespējams ierobežota, tā atļauj PDR 
datus glabāt ne ilgāk kā trīsdesmit dienas, 
pēc tam dati ir jādzēš, dati ir jāanonimizē 
pēc septiņām dienām, ir aizliegts vākt un 
izmantot sensitīvus datus. Lai nodrošinātu 
efektivitāti un augstu datu aizsardzības 
līmeni, dalībvalstīm tiek prasīts nodrošināt, 
ka neatkarīga valsts uzraudzības iestāde ir 
atbildīga par konsultēšanu un uzraudzību 
pār to, kā tiek apstrādāti PDR dati. Visa 
PDR datu apstrāde ir jāuzskaita vai 
jādokumentē, lai pārbaudītu datu apstrādes 
likumību, veiktu pašuzraudzību un 
nodrošinātu pienācīgu datu integritāti un 
datu apstrādes drošību. Dalībvalstīm arī 
jānodrošina, ka pasažieriem tiek sniegta 
skaidra un precīza informācija par PDR 
datu vākšanu un viņu tiesībām.

Or. en

Grozījums Nr. 181
Véronique Mathieu

Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Jo īpaši šīs direktīvas darbības joma ir 
cik iespējams ierobežota, tā atļauj PDR 
datus glabāt ne ilgāk kā piecus gadus, pēc 
tam dati ir jādzēš, dati ir jāanonimizē pēc 
ļoti īsa termiņa, ir aizliegts vākt un 
izmantot sensitīvus datus. Lai nodrošinātu 
efektivitāti un augstu datu aizsardzības 
līmeni, dalībvalstīm tiek prasīts nodrošināt, 
ka neatkarīga valsts uzraudzības iestāde ir 
atbildīga par konsultēšanu un uzraudzību 
pār to, kā tiek apstrādāti PDR dati. Visa 

(32) Jo īpaši šīs direktīvas darbības joma ir 
cik iespējams ierobežota, tā atļauj PDR 
datus glabāt ne ilgāk kā piecus gadus, pēc 
tam dati ir jādzēš; dati ir jāanonimizē pēc 
īsa termiņa, lai vairs nebūtu redzami dati, 
pēc kā var identificēt personu; ir aizliegts 
vākt un izmantot sensitīvus datus. Lai 
nodrošinātu efektivitāti un augstu datu 
aizsardzības līmeni, dalībvalstīm tiek 
prasīts nodrošināt, ka neatkarīga valsts 
uzraudzības iestāde ir atbildīga par 
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PDR datu apstrāde ir jāuzskaita vai 
jādokumentē, lai pārbaudītu datu apstrādes 
likumību, veiktu pašuzraudzību un 
nodrošinātu pienācīgu datu integritāti un 
datu apstrādes drošību. Dalībvalstīm arī 
jānodrošina, ka pasažieriem tiek sniegta 
skaidra un precīza informācija par PDR 
datu vākšanu un viņu tiesībām.

konsultēšanu un uzraudzību pār to, kā tiek 
apstrādāti PDR dati. Visa PDR datu 
apstrāde ir jāuzskaita vai jādokumentē, lai 
pārbaudītu datu apstrādes likumību, veiktu 
pašuzraudzību un nodrošinātu pienācīgu 
datu integritāti un datu apstrādes drošību. 
Dalībvalstīm arī jānodrošina, ka 
pasažieriem tiek sniegta skaidra un precīza 
informācija par PDR datu vākšanu un viņu 
tiesībām.

Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi norādīt datu slēpšanas nolūku, t.i., nodrošināt, lai pasažieru personību vairs nevar 
noskaidrot.

Grozījums Nr. 182
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) [Saskaņā ar 3. pantu 21. protokolā 
par Apvienotās Karalistes un Īrijas 
nostāju saistībā ar brīvības, drošības un 
tiesiskuma telpu, kas pievienots Līgumam 
par Eiropas Savienību un Līgumam par 
Eiropas Savienības darbību, minētās 
dalībvalstis ir paziņojušas, ka tās vēlas 
piedalīties šīs direktīvas pieņemšanā un 
īstenošanā] VAI [Neskarot 4. pantu 
21. protokolā par Apvienotās Karalistes 
un Īrijas nostāju saistībā ar brīvības, 
drošības un tiesiskuma telpu, kas 
pievienots Līgumam par Eiropas 
Savienību un Līgumam par Eiropas 
Savienības darbību, minētās dalībvalstis 
nepiedalīsies šīs direktīvas pieņemšanā, 
un šī direktīva nebūs tām saistoša un 
nebūs jāpiemēro].

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 183
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Saskaņā ar 1. un 2. pantu 
22. protokolā par Dānijas nostāju, kas 
pievienots Līgumam par Eiropas 
Savienību un Līgumam par Eiropas 
Savienības darbību, Dānija nepiedalās šīs 
direktīvas pieņemšanā un šī direktīva tai 
nav saistoša un nav jāpiemēro,

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 184
Alexander Alvaro

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. pants svītrots
Priekšmets un darbības joma

1. Šī direktīva paredz, ka gaisa 
pārvadātāji nosūta Pasažieru datu 
reģistra datus par starptautisko lidojumu 
pasažieriem, kas lido uz dalībvalstīm un 
no tām, kā arī dalībvalstis veic šo datu 
apstrādi, ietverot minēto datu vākšanu, 
izmantošanu un glabāšanu un datu 
apmaiņu starp dalībvalstīm.
2. PDR datus, kas ir savākti saskaņā ar šo 
direktīvu, var apstrādāt vienīgi šādos 
nolūkos:
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(a) teroristu nodarījumu un smagu 
noziegumu novēršana, atklāšana, 
izmeklēšana un saukšana pie atbildības 
par tiem saskaņā ar 4. panta 2. punkta 
b) un c) apakšpunktu, un
(b) teroristu nodarījumu un smagu 
starptautisku noziegumu novēršana, 
atklāšana, izmeklēšana un saukšana pie 
atbildības par tiem saskaņā ar 4. panta 
2. punkta a) un d) apakšpunktu.

Or. en

Grozījums Nr. 185
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī direktīva paredz, ka gaisa pārvadātāji 
nosūta Pasažieru datu reģistra datus par 
starptautisko lidojumu pasažieriem, kas 
lido uz dalībvalstīm un no tām, kā arī 
dalībvalstis veic šo datu apstrādi, ietverot 
minēto datu vākšanu, izmantošanu un 
glabāšanu un datu apmaiņu starp 
dalībvalstīm.

1. Šī direktīva paredz, ka gaisa pārvadātāji 
nosūta Pasažieru datu reģistra datus par 
apdraudēto starptautisko lidojumu 
pasažieriem, kas lido uz dalībvalstīm un no 
tām, kā arī dalībvalstis veic šo datu 
apstrādi, ietverot minēto datu vākšanu, 
izmantošanu un glabāšanu un datu apmaiņu 
starp dalībvalstīm. Šī direktīva neattiecas 
uz lidojumiem Eiropas Savienībā vai uz 
tranzīta lidojumiem.

Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas darbības joma attiecas tikai uz apdraudētiem starptautiskiem lidojumiem.

Grozījums Nr. 186
Axel Voss

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī direktīva paredz, ka gaisa pārvadātāji 
nosūta Pasažieru datu reģistra datus par 
starptautisko lidojumu pasažieriem, kas 
lido uz dalībvalstīm un no tām, kā arī 
dalībvalstis veic šo datu apstrādi, ietverot 
minēto datu vākšanu, izmantošanu un 
glabāšanu un datu apmaiņu starp 
dalībvalstīm.

1. Šī direktīva paredz, ka gaisa pārvadātāji 
nosūta Pasažieru datu reģistra datus par 
pasažieru pārvadājumiem starp Eiropas 
Savienības dalībvalstīm un trešām 
valstīm, uz Eiropas Savienību un no tās, 
kā arī veic šo datu apstrādi, ietverot minēto 
datu vākšanu, izmantošanu un glabāšanu, 
ko veic Pasažieru informācijas nodaļa, un 
datu apmaiņu ar trešām valstīm.

Or. de

Grozījums Nr. 187
Manfred Weber

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī direktīva paredz, ka gaisa pārvadātāji 
nosūta Pasažieru datu reģistra datus par 
starptautisko lidojumu pasažieriem, kas 
lido uz dalībvalstīm un no tām, kā arī 
dalībvalstis veic šo datu apstrādi, ietverot 
minēto datu vākšanu, izmantošanu un 
glabāšanu un datu apmaiņu starp 
dalībvalstīm.

1. Šī direktīva nosaka principus, kas 
paredz, ka gaisa pārvadātāji var nosūtīt 
Pasažieru datu reģistra datus par 
starptautisko lidojumu pasažieriem, kas 
lido uz dalībvalstīm un no tām, kā arī 
dalībvalstis veic šo datu apstrādi, ietverot 
minēto datu vākšanu, izmantošanu un 
glabāšanu un datu apmaiņu starp 
dalībvalstīm. Šīs direktīvas noteikumi 
attiecas uz tām dalībvalstīm, kas vēlas 
izmantot PDR datus saskaņā ar 1. panta 
2. punkta a) un b) apakšpunktu.

Or. de

Grozījums Nr. 188
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī direktīva paredz, ka gaisa pārvadātāji 
nosūta Pasažieru datu reģistra datus par 
starptautisko lidojumu pasažieriem, kas 
lido uz dalībvalstīm un no tām, kā arī 
dalībvalstis veic šo datu apstrādi, ietverot 
minēto datu vākšanu, izmantošanu un 
glabāšanu un datu apmaiņu starp 
dalībvalstīm.

1. Šī direktīva paredz, ka gaisa pārvadātāji 
nosūta Pasažieru datu reģistra datus par 
apdraudēto starptautisko lidojumu 
pasažieriem, kas lido uz dalībvalstīm un no 
tām, kā arī dalībvalstis veic šo datu 
apstrādi, ietverot minēto datu vākšanu, 
izmantošanu un glabāšanu un datu apmaiņu 
starp dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 189
Véronique Mathieu

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī direktīva paredz, ka gaisa pārvadātāji 
nosūta Pasažieru datu reģistra datus par 
starptautisko lidojumu pasažieriem, kas 
lido uz dalībvalstīm un no tām, kā arī 
dalībvalstis veic šo datu apstrādi, ietverot 
minēto datu vākšanu, izmantošanu un 
glabāšanu un datu apmaiņu starp 
dalībvalstīm.

1. Šī direktīva paredz, ka gaisa pārvadātāji 
nosūta Pasažieru datu reģistra datus par 
pasažieriem lidojumiem Savienības 
teritorijā un ārpus tās, kas lido uz 
dalībvalstīm un no tām, kā arī dalībvalstis 
veic šo datu apstrādi, ietverot minēto datu 
vākšanu, izmantošanu un glabāšanu un 
datu apmaiņu starp dalībvalstīm.

Or. fr

Pamatojums

Šajā grozījumā ir ņemtas vērā sekas, kas ir saistītas ar visu Savienības lidojumu 
attiecināšanu uz šīs direktīvas darbības jomu. Formulējums „Savienības teritorijā un ārpus 
tās” ir labāks par formulējumu „starptautiskie/iekšējie lidojumi”, kas ir minēts Šengenas 
Robežu kodeksā un ko nevajadzētu izmantot direktīvā, kas attiecas uz visu Eiropas Savienības 
teritoriju.

Grozījums Nr. 190
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Gaisa pārvadātāji nosūta Pasažieru 
datu reģistra datus par vietējo lidojumu 
pasažieriem, kas lido uz dalībvalstīm un 
no tām, kā arī dalībvalstis veic šo datu 
apstrādi, ietverot minēto datu vākšanu, 
izmantošanu un glabāšanu un datu 
apmaiņu starp dalībvalstīm.

Or. en

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir precizēt, ka nosūta un apstrādā tikai starptautisko lidojumu datus.

Grozījums Nr. 191
Sophia in 't Veld

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. PDR datus, kas ir savākti saskaņā ar šo 
direktīvu, var apstrādāt vienīgi šādos
nolūkos:

2. PDR datus, kas ir savākti saskaņā ar šo 
direktīvu par apdraudētiem 
starptautiskiem lidojumiem, var apstrādāt 
vienīgi, lai novērstu, atklātu, izmeklētu 
teroristu nodarījumus un smagus 
starptautiskus noziegumus un sauktu pie 
atbildības par tiem saskaņā ar 4. panta 
2. punktu. PDR datus nedrīkst izmantot 
citos nolūkos.

(a) teroristu nodarījumu un smagu 
noziegumu novēršana, atklāšana, 
izmeklēšana un saukšana pie atbildības 
par tiem saskaņā ar 4. panta 2. punkta 
b) un c) apakšpunktu, un
(b) teroristu nodarījumu un smagu 
starptautisku noziegumu novēršana, 
atklāšana, izmeklēšana un saukšana pie 
atbildības par tiem saskaņā ar 4. panta 
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2. punkta a) un d) apakšpunktu.

Or. en

Grozījums Nr. 192
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) teroristu nodarījumu un smagu 
noziegumu novēršana, atklāšana, 
izmeklēšana un saukšana pie atbildības 
par tiem saskaņā ar 4. panta 2. punkta 
b) un c) apakšpunktu, un

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 193
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) teroristu nodarījumu un smagu 
noziegumu novēršana, atklāšana, 
izmeklēšana un saukšana pie atbildības par 
tiem saskaņā ar 4. panta 2. punkta b) un 
c) apakšpunktu, un

(a) teroristu nodarījumu novēršana, 
atklāšana, izmeklēšana un saukšana pie 
atbildības par tiem.

Or. en

Grozījums Nr. 194
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) teroristu nodarījumu un smagu 
noziegumu novēršana, atklāšana, 
izmeklēšana un saukšana pie atbildības par 
tiem saskaņā ar 4. panta 2. punkta b) un 
c) apakšpunktu, un

(a) teroristu nodarījumu un noteiktu veidu 
smagu starptautisku noziegumu 
novēršana, atklāšana, izmeklēšana un 
saukšana pie atbildības par tiem, kā 
noteikts 2. panta i) apakšpunktā un
saskaņā ar 4. panta 2. punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 195
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) teroristu nodarījumu un smagu 
noziegumu novēršana, atklāšana, 
izmeklēšana un saukšana pie atbildības par 
tiem saskaņā ar 4. panta 2. punkta b) un 
c) apakšpunktu, un

(a) teroristu nodarījumu un noteiktu veidu 
smagu starptautisku noziegumu 
novēršana, atklāšana, izmeklēšana un 
saukšana pie atbildības par tiem, kā 
noteikts 2. panta i) apakšpunktā un
saskaņā ar 4. panta 2. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 196
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) teroristu nodarījumu un smagu 
starptautisku noziegumu novēršana, 
atklāšana, izmeklēšana un saukšana pie 
atbildības par tiem saskaņā ar 4. panta 
2. punkta a) un d) apakšpunktu.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 197
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) teroristu nodarījumu un smagu 
starptautisku noziegumu novēršana, 
atklāšana, izmeklēšana un saukšana pie 
atbildības par tiem saskaņā ar 4. panta 
2. punkta a) un d) apakšpunktu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar grozīto 1. panta 2. punkta a) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 198
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) teroristu nodarījumu un smagu 
starptautisku noziegumu novēršana, 
atklāšana, izmeklēšana un saukšana pie 
atbildības par tiem saskaņā ar 4. panta 
2. punkta a) un d) apakšpunktu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 199
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) teroristu nodarījumu un smagu 
starptautisku noziegumu novēršana, 
atklāšana, izmeklēšana un saukšana pie 
atbildības par tiem saskaņā ar 4. panta 
2. punkta a) un d) apakšpunktu.

(b) teroristu nodarījumu un smagu 
starptautisku noziegumu novēršana, 
atklāšana, izmeklēšana un saukšana pie 
atbildības par tiem saskaņā ar 4. panta 
2. punkta a) apakšpunktu.

Or. en

Grozījums Nr. 200
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a PDR datus, kas ir savākti saskaņā ar 
šo direktīvu, nedrīkst apstrādāt par 
nodarījumiem, ja par tiem saskaņā ar 
dalībvalsts tiesību aktiem var piemērot 
brīvības atņemšanas sodu vai ar brīvības 
atņemšanu saistītu drošības līdzekli, kura 
maksimālais ilgums ir mazāk nekā trīs 
gadi.

Or. en

Grozījums Nr. 201
Martin Ehrenhauser

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Šī direktīva neattiecas uz lidojumiem 
Eiropā vai uz citiem transporta veidiem, 
kas nav lidmašīnas.

Or. en
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Grozījums Nr. 202
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šī direktīva neattiecas uz gaisa 
pārvadātājiem, kuri veic pasažieru 
pārvadājumus Savienības teritorijā.

Or. en

Grozījums Nr. 203
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šī direktīva neattiecas uz lidojumiem 
Savienībā vai uz citiem transporta 
veidiem, kas nav lidmašīnas.

Or. en

Grozījums Nr. 204
Jan Philipp Albrecht

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b PDR datus, kas ir savākti saskaņā ar 
šo direktīvu, nedrīkst apstrādāt par mazāk 
smagiem nodarījumiem, ja par tiem 
saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem var 
piemērot brīvības atņemšanas sodu vai ar 
brīvības atņemšanu saistītu drošības 
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līdzekli, kura maksimālais ilgums ir 
mazāk nekā trīs gadi.

Or. en


