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Poprawka 36
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
–

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. en

Poprawka 37
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
–

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji;

Or. en

Poprawka 38
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
–

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji;

Or. en
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Poprawka 39
Gianni Vattimo

Wniosek dotyczący dyrektywy
–

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji;

Or. en

Poprawka 40
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek
 DYREKTYWA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY
w sprawie wykorzystania danych 
dotyczących przelotu pasażera w celu 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości, 
ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń 
w ich sprawie i ich ścigania

Wniosek
 DYREKTYWA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY
w sprawie wykorzystania danych 
dotyczących przelotu pasażera w celu 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania

Or. en

Poprawka 41
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek Wniosek



AM\898279PL.doc 5/106 PE486.017v01-00

PL

 DYREKTYWA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY
w sprawie wykorzystania danych 
dotyczących przelotu pasażera w celu 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania

 DYREKTYWA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY
w sprawie wykorzystania danych 
dotyczących przelotu pasażera w celu 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości 
transgranicznej, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania

Or. en

Uzasadnienie

Dane PNR powinny być przetwarzane jedynie w celu zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości transgranicznej, ich wykrywania, prowadzenia 
dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania. Danych PNR nie wykorzystuje się w innych celach.

Poprawka 42
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 82 ust. 1 lit. d) i art. 87 ust. 2 lit. a),

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 16, 82 ust. 1 lit. d) i art. 87 ust. 2 lit. a),

Or. en

Poprawka 43
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W opinii Europejskiego Inspektora 
Ochrony Danych (EIOD) z dnia 25 marca 
2011 r., zwłaszcza w ust. 7-16, ust. 25, 55 i 
57,  wyrażono pogląd, że pierwotny 
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wniosek w sprawie dyrektywy nie spełniał 
podstawowego warunku wstępnego do 
opracowania systemu PNR, tj. zgodności z 
zasadami konieczności i 
proporcjonalności, w stopniu 
skłaniającym EIOD do zakwestionowania 
propozycji objęcia wnioskiem poważnej 
przestępczości niezwiązanej w żaden 
sposób z terroryzmem.

Or. en

Poprawka 44
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) W opinii 10/2011 Grupy Roboczej 
Art. 29 z dnia 5 kwietnia 2011 r. 
stwierdzono, że brakuje informacji na 
temat skuteczności i zasadności 
istniejących w UE systemów i narzędzi 
współpracy policyjnej i sądowej służących 
zwalczaniu terroryzmu i zorganizowanej 
przestępczości, a także zakwestionowano 
konieczność takiego wniosku i wyrażono 
poważne wątpliwości dotyczące 
proporcjonalności gromadzenia 
ogromnych ilości informacji osobowych o 
pasażerach niezależnie od tego, czy są oni 
podejrzani.

Or. en

Poprawka 45
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W dniu 6 listopada 2007 r. Komisja 
przyjęła wniosek dotyczący decyzji 
ramowej Rady w sprawie wykorzystywania 
danych dotyczących rezerwacji pasażera 
(danych PNR) w celu egzekwowania 
prawa. Jednakże wraz z wejściem w życie 
traktatu lizbońskiego w dniu 1 grudnia 
2009 r. wniosek Komisji, który nie został 
do tego dnia przyjęty przez Radę, utracił 
ważność.

skreślony

Or. en

Poprawka 46
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W programie sztokholmskim „Otwarta 
i bezpieczna Europa w służbie obywateli” 
wezwano Komisję do przedłożenia 
wniosku dotyczącego wykorzystania 
danych PNR do zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania.

skreślony

Or. en

Poprawka 47
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W swoim komunikacie z dnia 21 
września 2010 r. „w sprawie globalnego 
podejścia do przekazywania danych 
dotyczących przelotu pasażera (PNR) 
państwom trzecim” Komisja nakreśliła 
niektóre zasadnicze elementy polityki UE 
w tej dziedzinie.

skreślony

Or. en

Poprawka 48
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Dyrektywa Rady 2004/82/WE z dnia 
29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
zobowiązania przewoźników do
przekazywania danych pasażerów 
reguluje przekazywanie przez 
przewoźników lotniczych z wyprzedzeniem 
danych pasażera właściwym organom 
krajowym, w celu poprawy kontroli 
granicznej i zwalczania nielegalnej 
migracji.

skreślony

Or. en

Poprawka 49
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Dane PNR są niezbędne do 
skutecznego zapobiegania przestępstwom 

skreślony
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terrorystycznym i poważnej przestępczości, 
a tym samym poprawy bezpieczeństwa 
wewnętrznego.

Or. en

Poprawka 50
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Dane PNR są niezbędne do 
skutecznego zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości, 
a tym samym poprawy bezpieczeństwa 
wewnętrznego.

skreślony

Or. en

Poprawka 51
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Dane PNR są niezbędne do 
skutecznego zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości, 
a tym samym poprawy bezpieczeństwa 
wewnętrznego.

skreślony

Or. en

Poprawka 52
Carmen Romero López, Birgit Sippel
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Dane PNR są niezbędne do 
skutecznego zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości, 
a tym samym poprawy bezpieczeństwa 
wewnętrznego.

(5) Dane PNR mogą być niezbędne do 
skutecznego zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania, a tym samym poprawy 
bezpieczeństwa wewnętrznego.

Or. en

Poprawka 53
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Dane PNR są niezbędne do 
skutecznego zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, a tym samym poprawy 
bezpieczeństwa wewnętrznego.

(5) Dane PNR mogą znacząco przyczynić 
się do skutecznego zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania, a tym samym poprawy 
bezpieczeństwa wewnętrznego.

Or. en

Poprawka 54
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Dane PNR są niezbędne do 
skutecznego zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, a tym samym poprawy 

(5) Dane PNR mogą być przydatne do 
skutecznego zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i określonym rodzajom 
poważnej przestępczości o charakterze 
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bezpieczeństwa wewnętrznego. transgranicznym, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania, a tym samym poprawy 
bezpieczeństwa wewnętrznego.

Or. en

Poprawka 55
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Dane PNR są niezbędne do 
skutecznego zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, a tym samym poprawy 
bezpieczeństwa wewnętrznego.

(5) Dane PNR mogą być przydatne do 
skutecznego zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania, a tym samym poprawy 
bezpieczeństwa wewnętrznego.

Or. en

Poprawka 56
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Dane PNR są niezbędne do 
skutecznego zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, a tym samym poprawy 
bezpieczeństwa wewnętrznego.

(5) Dane PNR mogą być przydatne do 
skutecznego zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i określonym rodzajom 
poważnej przestępczości transgranicznej, 
ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w 
ich sprawie i ich ścigania, a tym samym 
poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego.

Or. en
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Poprawka 57
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Dane PNR pomagają organom 
ścigania w zapobieganiu poważnym 
przestępstwom, w tym przestępstwom 
terrorystycznym, oraz ich wykrywaniu, 
prowadzeniu dochodzeń w ich sprawie i 
ich ściganiu, poprzez porównywanie tych 
danych z różnymi bazami danych 
poszukiwanych osób i przedmiotów, by 
uzyskać dowody oraz, w odpowiednich 
przypadkach, odnaleźć inne osoby 
zamieszane w przestępstwo a także 
ujawnić sieci przestępcze.

skreślony

Or. en

Poprawka 58
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Dane PNR pomagają organom ścigania 
w zapobieganiu poważnym przestępstwom, 
w tym przestępstwom terrorystycznym, 
oraz ich wykrywaniu, prowadzeniu 
dochodzeń w ich sprawie i ich ściganiu, 
poprzez porównywanie tych danych z 
różnymi bazami danych poszukiwanych 
osób i przedmiotów, by uzyskać dowody 
oraz, w odpowiednich przypadkach, 
odnaleźć inne osoby zamieszane w 
przestępstwo a także ujawnić sieci 
przestępcze.

(6) Dane PNR mogą pomóc organom 
ścigania w zapobieganiu poważnym 
przestępstwom o charakterze 
transgranicznym, w tym przestępstwom 
terrorystycznym, oraz ich wykrywaniu, 
prowadzeniu dochodzeń w ich sprawie i 
ich ściganiu.

Or. en
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Poprawka 59
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Dane PNR pomagają organom ścigania 
w zapobieganiu poważnym przestępstwom, 
w tym przestępstwom terrorystycznym, 
oraz ich wykrywaniu, prowadzeniu 
dochodzeń w ich sprawie i ich ściganiu, 
poprzez porównywanie tych danych z 
różnymi bazami danych poszukiwanych 
osób i przedmiotów, by uzyskać dowody 
oraz, w odpowiednich przypadkach, 
odnaleźć inne osoby zamieszane w 
przestępstwo a także ujawnić sieci 
przestępcze.

(6) Dane PNR mogą pomóc organom 
ścigania w zapobieganiu poważnym 
przestępstwom o charakterze 
transgranicznym, w tym przestępstwom 
terrorystycznym, oraz ich wykrywaniu, 
prowadzeniu dochodzeń w ich sprawie i 
ich ściganiu, poprzez porównywanie tych 
danych z różnymi bazami danych 
poszukiwanych osób i przedmiotów, by 
znaleźć niezbędne dowody oraz, w 
odpowiednich przypadkach, odnaleźć inne 
osoby zamieszane w przestępstwo a także 
ujawnić sieci przestępcze.

Or. en

Poprawka 60
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Dane PNR pomagają organom ścigania 
w zapobieganiu poważnym przestępstwom, 
w tym przestępstwom terrorystycznym, 
oraz ich wykrywaniu, prowadzeniu 
dochodzeń w ich sprawie i ich ściganiu, 
poprzez porównywanie tych danych z 
różnymi bazami danych poszukiwanych 
osób i przedmiotów, by uzyskać dowody 
oraz, w odpowiednich przypadkach, 
odnaleźć inne osoby zamieszane w 
przestępstwo a także ujawnić sieci 
przestępcze.

(6) Dane PNR mogą w wyjątkowych 
okolicznościach pomóc organom ścigania 
w zapobieganiu poważnym przestępstwom 
o charakterze transgranicznym, w tym 
przestępstwom terrorystycznym, oraz ich 
wykrywaniu, prowadzeniu dochodzeń w 
ich sprawie i ich ściganiu, poprzez 
porównywanie tych danych z różnymi 
bazami danych poszukiwanych osób i 
przedmiotów, by uzyskać dowody oraz, w 
odpowiednich przypadkach, odnaleźć inne 
osoby zamieszane w przestępstwo a także 
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ujawnić sieci przestępcze.

Or. en

Poprawka 61
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Dane PNR pomagają organom ścigania 
w zapobieganiu poważnym przestępstwom, 
w tym przestępstwom terrorystycznym,
oraz ich wykrywaniu, prowadzeniu 
dochodzeń w ich sprawie i ich ściganiu, 
poprzez porównywanie tych danych z 
różnymi bazami danych poszukiwanych 
osób i przedmiotów, by uzyskać dowody 
oraz, w odpowiednich przypadkach, 
odnaleźć inne osoby zamieszane w 
przestępstwo a także ujawnić sieci 
przestępcze.

(6) Dane PNR mogą pomóc organom 
ścigania w zapobieganiu przestępstwom 
terrorystycznym, ich wykrywaniu, 
prowadzeniu dochodzeń w ich sprawie i 
ich ściganiu.

Or. en

Poprawka 62
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Dane PNR pomagają organom ścigania 
w zapobieganiu poważnym przestępstwom, 
w tym przestępstwom terrorystycznym, 
oraz ich wykrywaniu, prowadzeniu 
dochodzeń w ich sprawie i ich ściganiu, 
poprzez porównywanie tych danych z 
różnymi bazami danych poszukiwanych 
osób i przedmiotów, by uzyskać dowody 
oraz, w odpowiednich przypadkach, 

(6) Dane PNR mogą pomóc organom 
ścigania w zapobieganiu poważnym 
przestępstwom, w tym przestępstwom 
terrorystycznym, oraz ich wykrywaniu, 
prowadzeniu dochodzeń w ich sprawie i 
ich ściganiu, poprzez porównywanie tych 
danych z różnymi bazami danych 
poszukiwanych osób i przedmiotów, by 
uzyskać dowody oraz, w odpowiednich 
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odnaleźć inne osoby zamieszane w 
przestępstwo a także ujawnić sieci 
przestępcze.

przypadkach, odnaleźć inne osoby 
zamieszane w przestępstwo a także 
ujawnić sieci przestępcze.

Or. en

Poprawka 63
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Dane PNR pomagają organom ścigania 
w zapobieganiu poważnym przestępstwom, 
w tym przestępstwom terrorystycznym, 
oraz ich wykrywaniu, prowadzeniu 
dochodzeń w ich sprawie i ich ściganiu, 
poprzez porównywanie tych danych z 
różnymi bazami danych poszukiwanych 
osób i przedmiotów, by uzyskać dowody 
oraz, w odpowiednich przypadkach, 
odnaleźć inne osoby zamieszane w 
przestępstwo a także ujawnić sieci 
przestępcze.

(6) Dane PNR mogą pomóc organom 
ścigania w zapobieganiu poważnym 
przestępstwom o charakterze 
transgranicznym, w tym przestępstwom 
terrorystycznym, oraz ich wykrywaniu, 
prowadzeniu dochodzeń w ich sprawie i 
ich ściganiu, poprzez porównywanie tych 
danych z różnymi bazami danych 
poszukiwanych osób i przedmiotów, by 
znaleźć niezbędne dowody oraz, w 
odpowiednich przypadkach, odnaleźć inne 
osoby zamieszane w przestępstwo a także 
ujawnić sieci przestępcze.

Or. en

Poprawka 64
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Dane PNR umożliwiają organom 
ścigania identyfikację osób, które były 
uprzednio „nieznane”, tzn. osób, które nie 
były wcześniej podejrzewane o udział w 
poważnym przestępstwie oraz działalności 
terrorystycznej, lecz w odniesieniu do 

skreślony
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których dane sugerują, że mogą być 
zamieszane w taką działalność przestępczą 
i dlatego właściwe organy powinny się 
nimi bliżej zainteresować. Dzięki 
wykorzystaniu danych PNR organy 
ścigania mogą reagować na zagrożenie 
poważną przestępczością i terroryzmem z 
innej perspektywy niż w przypadku 
przetwarzania innych kategorii danych 
osobowych. Jednak by zagwarantować, że 
przetwarzanie danych niewinnych i nie 
podejrzewanych osób zostanie 
maksymalnie ograniczone, aspekty 
wykorzystania danych PNR dotyczące 
tworzenia i stosowania kryteriów oceny 
powinny zostać jeszcze bardziej 
ograniczone do poważnych przestępstw, 
które mają także wymiar transgraniczny, 
tzn. nierozerwalnie wiążą się z 
podróżowaniem, a tym samym z rodzajem 
przetwarzanych danych.

Or. en

Poprawka 65
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Dane PNR umożliwiają organom 
ścigania identyfikację osób, które były 
uprzednio „nieznane”, tzn. osób, które nie 
były wcześniej podejrzewane o udział w 
poważnym przestępstwie oraz działalności 
terrorystycznej, lecz w odniesieniu do 
których dane sugerują, że mogą być 
zamieszane w taką działalność przestępczą 
i dlatego właściwe organy powinny się 
nimi bliżej zainteresować. Dzięki 
wykorzystaniu danych PNR organy 
ścigania mogą reagować na zagrożenie 
poważną przestępczością i terroryzmem z 
innej perspektywy niż w przypadku 

skreślony
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przetwarzania innych kategorii danych 
osobowych. Jednak by zagwarantować, że 
przetwarzanie danych niewinnych i nie 
podejrzewanych osób zostanie 
maksymalnie ograniczone, aspekty 
wykorzystania danych PNR dotyczące 
tworzenia i stosowania kryteriów oceny 
powinny zostać jeszcze bardziej 
ograniczone do poważnych przestępstw, 
które mają także wymiar transgraniczny, 
tzn. nierozerwalnie wiążą się z 
podróżowaniem, a tym samym z rodzajem 
przetwarzanych danych.

Or. en

Poprawka 66
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Dane PNR umożliwiają organom 
ścigania identyfikację osób, które były 
uprzednio „nieznane”, tzn. osób, które nie 
były wcześniej podejrzewane o udział w 
poważnym przestępstwie oraz działalności 
terrorystycznej, lecz w odniesieniu do 
których dane sugerują, że mogą być 
zamieszane w taką działalność przestępczą 
i dlatego właściwe organy powinny się 
nimi bliżej zainteresować. Dzięki 
wykorzystaniu danych PNR organy 
ścigania mogą reagować na zagrożenie 
poważną przestępczością i terroryzmem z 
innej perspektywy niż w przypadku 
przetwarzania innych kategorii danych 
osobowych. Jednak by zagwarantować, że 
przetwarzanie danych niewinnych i nie 
podejrzewanych osób zostanie 
maksymalnie ograniczone, aspekty 
wykorzystania danych PNR dotyczące 
tworzenia i stosowania kryteriów oceny 
powinny zostać jeszcze bardziej 

skreślony
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ograniczone do poważnych przestępstw, 
które mają także wymiar transgraniczny, 
tzn. nierozerwalnie wiążą się z 
podróżowaniem, a tym samym z rodzajem 
przetwarzanych danych.

Or. en

Uzasadnienie

Nie można zezwolić na tworzenie profili lub tworzenie i stosowanie kryteriów oceny bez 
prawnej definicji tworzenia profili na szczeblu UE.

Poprawka 67
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Dane PNR umożliwiają organom 
ścigania identyfikację osób, które były 
uprzednio „nieznane”, tzn. osób, które nie 
były wcześniej podejrzewane o udział w 
poważnym przestępstwie oraz działalności 
terrorystycznej, lecz w odniesieniu do 
których dane sugerują, że mogą być 
zamieszane w taką działalność przestępczą 
i dlatego właściwe organy powinny się 
nimi bliżej zainteresować. Dzięki 
wykorzystaniu danych PNR organy 
ścigania mogą reagować na zagrożenie 
poważną przestępczością i terroryzmem z 
innej perspektywy niż w przypadku 
przetwarzania innych kategorii danych 
osobowych. Jednak by zagwarantować, że 
przetwarzanie danych niewinnych i nie 
podejrzewanych osób zostanie 
maksymalnie ograniczone, aspekty 
wykorzystania danych PNR dotyczące 
tworzenia i stosowania kryteriów oceny 
powinny zostać jeszcze bardziej 
ograniczone do poważnych przestępstw, 
które mają także wymiar transgraniczny, 
tzn. nierozerwalnie wiążą się z 

skreślony



AM\898279PL.doc 19/106 PE486.017v01-00

PL

podróżowaniem, a tym samym z rodzajem 
przetwarzanych danych.

Or. en

Poprawka 68
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Dane PNR umożliwiają organom 
ścigania identyfikację osób, które były 
uprzednio „nieznane”, tzn. osób, które nie 
były wcześniej podejrzewane o udział w 
poważnym przestępstwie oraz działalności 
terrorystycznej, lecz w odniesieniu do 
których dane sugerują, że mogą być 
zamieszane w taką działalność przestępczą 
i dlatego właściwe organy powinny się 
nimi bliżej zainteresować. Dzięki 
wykorzystaniu danych PNR organy 
ścigania mogą reagować na zagrożenie 
poważną przestępczością i terroryzmem z 
innej perspektywy niż w przypadku 
przetwarzania innych kategorii danych 
osobowych. Jednak by zagwarantować, że 
przetwarzanie danych niewinnych i nie 
podejrzewanych osób zostanie 
maksymalnie ograniczone, aspekty 
wykorzystania danych PNR dotyczące 
tworzenia i stosowania kryteriów oceny 
powinny zostać jeszcze bardziej 
ograniczone do poważnych przestępstw, 
które mają także wymiar transgraniczny, 
tzn. nierozerwalnie wiążą się z 
podróżowaniem, a tym samym z rodzajem 
przetwarzanych danych.

(7) Dane PNR mogą umożliwić organom 
ścigania identyfikację osób, które były 
uprzednio „nieznane”, tzn. osób, które nie 
były wcześniej podejrzewane o udział w 
poważnym przestępstwie o charakterze 
transgranicznym oraz działalności 
terrorystycznej, lecz w odniesieniu do 
których dane sugerują, że mogą być 
zamieszane w taką działalność przestępczą. 
Ponieważ sugestia nie jest równoznaczna 
z podejrzeniem, właściwe organy powinny 
się bliżej zainteresować takimi osobami, 
jedynie w przypadkach związanych z 
określonymi aktami poważnej 
przestępczości lub terroryzmu. Dzięki 
wykorzystaniu danych PNR organy 
ścigania mogą reagować na zagrożenie 
poważną przestępczością transgraniczną i 
terroryzmem z innej perspektywy niż w 
przypadku przetwarzania innych kategorii 
danych osobowych. Jednak by 
zagwarantować, że przetwarzanie danych 
niewinnych i nie podejrzewanych osób 
zostanie maksymalnie ograniczone, 
wykorzystanie danych PNR powinno
zostać jeszcze bardziej ograniczone do 
poważnych przestępstw, które mają także 
wymiar transgraniczny, tzn. nierozerwalnie 
wiążą się z podróżowaniem, a tym samym 
z rodzajem przetwarzanych danych.

Or. en
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Poprawka 69
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Dane PNR umożliwiają organom 
ścigania identyfikację osób, które były 
uprzednio „nieznane”, tzn. osób, które nie 
były wcześniej podejrzewane o udział w 
poważnym przestępstwie oraz działalności 
terrorystycznej, lecz w odniesieniu do 
których dane sugerują, że mogą być 
zamieszane w taką działalność przestępczą 
i dlatego właściwe organy powinny się 
nimi bliżej zainteresować. Dzięki 
wykorzystaniu danych PNR organy 
ścigania mogą reagować na zagrożenie 
poważną przestępczością i terroryzmem z 
innej perspektywy niż w przypadku 
przetwarzania innych kategorii danych 
osobowych. Jednak by zagwarantować, że 
przetwarzanie danych niewinnych i nie 
podejrzewanych osób zostanie 
maksymalnie ograniczone, aspekty 
wykorzystania danych PNR dotyczące 
tworzenia i stosowania kryteriów oceny 
powinny zostać jeszcze bardziej 
ograniczone do poważnych przestępstw, 
które mają także wymiar transgraniczny, 
tzn. nierozerwalnie wiążą się z 
podróżowaniem, a tym samym z rodzajem 
przetwarzanych danych.

(7) Dane PNR umożliwiają organom 
ścigania identyfikację osób, które były 
uprzednio „nieznane”, tzn. osób, które nie 
były wcześniej podejrzewane o udział w 
działalności terrorystycznej, lecz w 
odniesieniu do których dane sugerują, że 
mogą być zamieszane w taką działalność 
przestępczą i dlatego właściwe organy 
powinny się nimi bliżej zainteresować. 
Dzięki wykorzystaniu danych PNR organy 
ścigania mogą reagować na zagrożenie 
terroryzmem z innej perspektywy niż 
w przypadku przetwarzania innych 
kategorii danych osobowych. Jednak by 
zagwarantować, że przetwarzanie danych 
niewinnych i nie podejrzewanych osób 
zostanie maksymalnie ograniczone, 
aspekty wykorzystania danych PNR 
dotyczące tworzenia i stosowania 
kryteriów oceny powinny zostać jeszcze 
bardziej ograniczone do poważnych 
przestępstw, które mają także wymiar 
transgraniczny, tzn. nierozerwalnie wiążą 
się z podróżowaniem, a tym samym z 
rodzajem przetwarzanych danych, tj. 
terroryzmu.

Or. en

Poprawka 70
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Przetwarzanie danych osobowych 
musi być proporcjonalne w stosunku do 
szczególnego celu w zakresie 
bezpieczeństwa, któremu służy niniejsza 
dyrektywa.

skreślony

Or. en

Poprawka 71
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Przetwarzanie danych osobowych musi 
być proporcjonalne w stosunku do 
szczególnego celu w zakresie 
bezpieczeństwa, któremu służy niniejsza 
dyrektywa.

(8) Przetwarzanie danych osobowych musi 
być niezbędne i proporcjonalne w stosunku 
do szczególnego celu, któremu służy 
niniejsza dyrektywa.

Or. en

Poprawka 72
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W niektórych przypadkach wartość 
dodaną ma wykorzystanie danych PNR 
łącznie z danymi pasażera 
przekazywanymi przed podróżą, ponieważ 
pomaga państwom członkowskim w 
weryfikacji tożsamości osób, a tym samym 
zwiększa wartość tych informacji dla 
organów ścigania.

skreślony
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Or. en

Poprawka 73
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W niektórych przypadkach wartość 
dodaną ma wykorzystanie danych PNR 
łącznie z danymi pasażera 
przekazywanymi przed podróżą, ponieważ 
pomaga państwom członkowskim w 
weryfikacji tożsamości osób, a tym samym 
zwiększa wartość tych informacji dla 
organów ścigania.

skreślony

Or. en

Poprawka 74
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Dlatego też w celu zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym i poważnej 
przestępczości oraz ścigania tego rodzaju 
przestępstw konieczne jest, aby wszystkie 
państwa członkowskie wprowadziły 
przepisy ustanawiające obowiązki 
przewoźników lotniczych obsługujących 
loty z lub na terytorium państw 
członkowskich Unii Europejskiej.

skreślony

Or. en
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Poprawka 75
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Dlatego też w celu zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym i poważnej 
przestępczości oraz ścigania tego rodzaju 
przestępstw konieczne jest, aby wszystkie 
państwa członkowskie wprowadziły 
przepisy ustanawiające obowiązki 
przewoźników lotniczych obsługujących 
loty z lub na terytorium państw 
członkowskich Unii Europejskiej.

skreślony

Or. en

Poprawka 76
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Dlatego też w celu zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym i poważnej 
przestępczości oraz ścigania tego rodzaju 
przestępstw konieczne jest, aby wszystkie 
państwa członkowskie wprowadziły
przepisy ustanawiające obowiązki 
przewoźników lotniczych obsługujących 
loty z lub na terytorium państw 
członkowskich Unii Europejskiej.

(10) Dlatego też w celu zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym i poważnej 
przestępczości transgranicznej oraz ich 
wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich 
sprawie oraz ścigania tego rodzaju 
przestępstw wszystkie państwa 
członkowskie mogą wprowadzić przepisy 
ustanawiające obowiązki przewoźników 
lotniczych obsługujących loty z lub na 
terytorium państw członkowskich Unii 
Europejskiej.

Or. en

Poprawka 77
Carmen Romero López, Birgit Sippel
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Dlatego też w celu zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym i poważnej 
przestępczości oraz ścigania tego rodzaju 
przestępstw konieczne jest, aby wszystkie 
państwa członkowskie wprowadziły 
przepisy ustanawiające obowiązki 
przewoźników lotniczych obsługujących 
loty z lub na terytorium państw 
członkowskich Unii Europejskiej.

(10) Dlatego też w celu zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym, ich 
wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich 
sprawie oraz ścigania tego rodzaju 
przestępstw konieczne jest, aby wszystkie 
państwa członkowskie wprowadziły 
przepisy ustanawiające obowiązki 
przewoźników lotniczych obsługujących 
loty z lub na terytorium państw 
członkowskich Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 78
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Dlatego też w celu zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym i poważnej 
przestępczości oraz ścigania tego rodzaju 
przestępstw konieczne jest, aby wszystkie 
państwa członkowskie wprowadziły 
przepisy ustanawiające obowiązki 
przewoźników lotniczych obsługujących 
loty z lub na terytorium państw 
członkowskich Unii Europejskiej.

(10) Dlatego też w celu zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym i poważnej 
przestępczości transgranicznej, ich 
wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich 
sprawie oraz ścigania tego rodzaju 
przestępstw konieczne jest, aby wszystkie 
państwa członkowskie wprowadziły 
przepisy ustanawiające obowiązki 
przewoźników lotniczych obsługujących 
loty z lub na terytorium państw 
członkowskich Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 79
Manfred Weber
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Dlatego też w celu zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym i poważnej 
przestępczości oraz ścigania tego rodzaju 
przestępstw konieczne jest, aby wszystkie 
państwa członkowskie wprowadziły 
przepisy ustanawiające obowiązki 
przewoźników lotniczych obsługujących 
loty z lub na terytorium państw 
członkowskich Unii Europejskiej.

(10) Dlatego też w celu zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym i poważnej 
przestępczości oraz ścigania tego rodzaju 
przestępstw przydatne byłoby, gdyby
wszystkie państwa członkowskie 
wprowadziły przepisy ustanawiające 
obowiązki przewoźników lotniczych 
obsługujących loty z lub na terytorium 
państw członkowskich Unii Europejskiej.
Decyzja o wykorzystaniu danych 
dotyczących przelotu pasażera do tych 
celów leży jednak w gestii państw 
członkowskich. Przepisy niniejszej 
dyrektywy mają zastosowanie jedynie do 
państw członkowskich, które wykorzystują 
dane PNR.

Or. de

Poprawka 80
Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Dlatego też w celu zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym i poważnej 
przestępczości oraz ścigania tego rodzaju 
przestępstw konieczne jest, aby wszystkie 
państwa członkowskie wprowadziły 
przepisy ustanawiające obowiązki 
przewoźników lotniczych obsługujących 
loty z lub na terytorium państw 
członkowskich Unii Europejskiej.

(10) Dlatego też w celu zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym i poważnej 
przestępczości oraz ścigania tego rodzaju 
przestępstw konieczne jest, aby wszystkie 
państwa członkowskie wprowadziły 
przepisy ustanawiające obowiązki 
przewoźników lotniczych obsługujących 
loty wewnątrz i na zewnątrz Unii, z lub na 
terytorium państw członkowskich Unii 
Europejskiej.

Or. fr
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Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest wyciągnięcie konsekwencji z objęcia wszystkich lotów wewnątrz Unii 
zakresem przedmiotowej dyrektywy. Sformułowanie „loty wewnątrz i na zewnątrz Unii” jest 
lepsze od sformułowania „międzynarodowe/krajowe” zapożyczonego z kodeksu Schengen, 
który nie jest przystosowany do dyrektywy mającej objąć terytorium całej Unii Europejskiej.

Poprawka 81
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Dlatego też w celu zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym i poważnej 
przestępczości oraz ścigania tego rodzaju 
przestępstw konieczne jest, aby wszystkie 
państwa członkowskie wprowadziły 
przepisy ustanawiające obowiązki 
przewoźników lotniczych obsługujących 
loty z lub na terytorium państw 
członkowskich Unii Europejskiej.

(10) Dlatego też w celu zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym i poważnej 
przestępczości transgranicznej, ich 
wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich 
sprawie oraz ścigania tego rodzaju 
przestępstw konieczne jest, aby wszystkie 
państwa członkowskie wprowadziły 
przepisy ustanawiające obowiązki 
przewoźników lotniczych obsługujących 
określone loty z lub na terytorium państw 
członkowskich Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 82
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Przewoźnicy lotniczy gromadzą już i 
przetwarzają dane PNR swoich pasażerów 
do celów prowadzonej działalności. 
Niniejsza dyrektywa nie powinna 
nakładać na przewoźników lotniczych 
obowiązku gromadzenia lub 
zatrzymywania jakichkolwiek 

skreślony
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dodatkowych danych ani nakładać na 
pasażerów obowiązku dostarczania 
jakichkolwiek danych poza tymi, które już 
obecnie przekazują przewoźnikom 
lotniczym.

Or. en

Poprawka 83
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Przewoźnicy lotniczy gromadzą już i 
przetwarzają dane PNR swoich pasażerów 
do celów prowadzonej działalności. 
Niniejsza dyrektywa nie powinna nakładać 
na przewoźników lotniczych obowiązku 
gromadzenia lub zatrzymywania 
jakichkolwiek dodatkowych danych ani 
nakładać na pasażerów obowiązku 
dostarczania jakichkolwiek danych poza 
tymi, które już obecnie przekazują 
przewoźnikom lotniczym.

(11) Przewoźnicy lotniczy gromadzą już i 
przetwarzają dane PNR swoich pasażerów 
do celów prowadzonej działalności. 
Niniejsza dyrektywa nie powinna nakładać 
na przewoźników lotniczych obowiązku 
gromadzenia lub zatrzymywania 
jakichkolwiek dodatkowych danych ani 
nakładać na pasażerów obowiązku 
dostarczania jakichkolwiek danych poza 
tymi, które już obecnie przekazują 
przewoźnikom lotniczym. Jeżeli 
przewoźnicy lotniczy nie pozyskują tych 
danych w sposób rutynowy w toku 
normalnej działalności do celów 
handlowych, nie powinno się ich 
zobowiązywać do opracowywania 
procedur służących gromadzeniu tego 
typu danych.

Or. en

Poprawka 84
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Koszty związane z przetwarzaniem i 
przekazywaniem danych PNR ponoszą 
państwa członkowskie.

Or. en

Poprawka 85
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Definicja przestępstw 
terrorystycznych powinna zostać 
zaczerpnięta z art. 1–4 decyzji ramowej 
Rady 2002/475/WSiSW w sprawie 
zwalczania terroryzmu. Definicja 
poważnych przestępstw powinna zostać 
zaczerpnięta z art. 2 decyzji ramowej Rady 
2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 
r. w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania i procedury wydawania osób 
między państwami członkowskimi. Jednak 
państwa członkowskie mogą wykluczyć te 
lżejsze przestępstwa, w związku z którymi, 
w świetle ich systemu sprawiedliwości w 
sprawach karnych, przetwarzanie danych 
na mocy niniejszej dyrektywy nie byłoby 
zgodne z zasadą proporcjonalności. 
Definicja poważnych przestępstw 
transgranicznych powinna zostać 
zaczerpnięta z art. 2 decyzji ramowej Rady 
2002/584/WSiSW oraz Konwencji 
Narodów Zjednoczonych przeciwko 
międzynarodowej przestępczości 
zorganizowanej.

skreślony

Or. en
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Poprawka 86
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Definicja przestępstw 
terrorystycznych powinna zostać 
zaczerpnięta z art. 1–4 decyzji ramowej 
Rady 2002/475/WSiSW w sprawie 
zwalczania terroryzmu. Definicja 
poważnych przestępstw powinna zostać 
zaczerpnięta z art. 2 decyzji ramowej Rady 
2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 
r. w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania i procedury wydawania osób 
między państwami członkowskimi. Jednak 
państwa członkowskie mogą wykluczyć te 
lżejsze przestępstwa, w związku z którymi, 
w świetle ich systemu sprawiedliwości w 
sprawach karnych, przetwarzanie danych 
na mocy niniejszej dyrektywy nie byłoby 
zgodne z zasadą proporcjonalności. 
Definicja poważnych przestępstw 
transgranicznych powinna zostać 
zaczerpnięta z art. 2 decyzji ramowej Rady 
2002/584/WSiSW oraz Konwencji 
Narodów Zjednoczonych przeciwko 
międzynarodowej przestępczości 
zorganizowanej.

(12) Definicja przestępstw 
terrorystycznych powinna zostać 
zaczerpnięta z art. 1–4 decyzji ramowej 
Rady 2002/475/WSiSW w sprawie 
zwalczania terroryzmu. Definicja 
poważnych przestępstw o charakterze 
transgranicznym powinna zostać 
zaczerpnięta z art. 2 ust. 2 decyzji ramowej 
Rady 2002/584/WSiSW, jedynie w 
przypadku gdy na mocy prawa krajowego 
danego państwa członkowskiego są one 
zagrożone karą pozbawienia wolności lub 
środkiem zabezpieczającym polegającym 
na pozbawieniu wolności na maksymalny 
okres co najmniej trzech lat i jeżeli zostały 
popełnione w więcej niż jednym państwie 
członkowskim, a także z Konwencji 
Narodów Zjednoczonych przeciwko 
międzynarodowej przestępczości 
zorganizowanej.

Or. en

Uzasadnienie

Dane PNR powinny być przetwarzane jedynie w celu zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości transgranicznej, ich wykrywania, prowadzenia 
dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania. Danych PNR nie wykorzystuje się w innych celach.

Poprawka 87
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Definicja przestępstw 
terrorystycznych powinna zostać 
zaczerpnięta z art. 1–4 decyzji ramowej 
Rady 2002/475/WSiSW w sprawie 
zwalczania terroryzmu. Definicja 
poważnych przestępstw powinna zostać 
zaczerpnięta z art. 2 decyzji ramowej Rady 
2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 
r. w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania i procedury wydawania osób 
między państwami członkowskimi. Jednak 
państwa członkowskie mogą wykluczyć te 
lżejsze przestępstwa, w związku z którymi, 
w świetle ich systemu sprawiedliwości w 
sprawach karnych, przetwarzanie danych 
na mocy niniejszej dyrektywy nie byłoby 
zgodne z zasadą proporcjonalności. 
Definicja poważnych przestępstw 
transgranicznych powinna zostać 
zaczerpnięta z art. 2 decyzji ramowej Rady 
2002/584/WSiSW oraz Konwencji 
Narodów Zjednoczonych przeciwko 
międzynarodowej przestępczości 
zorganizowanej.

(12) Definicja przestępstw 
terrorystycznych powinna zostać 
zaczerpnięta z art. 1–4 decyzji ramowej 
Rady 2002/475/WSiSW w sprawie 
zwalczania terroryzmu. Definicja 
poważnych przestępstw powinna zostać 
zaczerpnięta z art. 2 decyzji ramowej Rady 
2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 
r. w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania i procedury wydawania osób 
między państwami członkowskimi. Jednak 
państwa członkowskie powinny wykluczyć 
te lżejsze przestępstwa, w związku z 
którymi, w świetle ich systemu 
sprawiedliwości w sprawach karnych, 
przetwarzanie danych na mocy niniejszej 
dyrektywy nie byłoby zgodne z zasadą 
proporcjonalności. Definicja poważnych 
przestępstw transgranicznych powinna 
zostać zaczerpnięta z art. 2 decyzji 
ramowej Rady 2002/584/WSiSW oraz 
Konwencji Narodów Zjednoczonych 
przeciwko międzynarodowej 
przestępczości zorganizowanej.

Or. en

Poprawka 88
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Definicja przestępstw 
terrorystycznych powinna zostać 
zaczerpnięta z art. 1–4 decyzji ramowej 
Rady 2002/475/WSiSW w sprawie 
zwalczania terroryzmu. Definicja 
poważnych przestępstw powinna zostać 
zaczerpnięta z art. 2 decyzji ramowej Rady 
2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 

(12) Definicja przestępstw 
terrorystycznych powinna zostać 
zaczerpnięta z art. 1–4 decyzji ramowej 
Rady 2002/475/WSiSW w sprawie 
zwalczania terroryzmu. Definicja 
poważnych przestępstw powinna zostać 
zaczerpnięta z art. 2 decyzji ramowej Rady 
2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 
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r. w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania i procedury wydawania osób 
między państwami członkowskimi. Jednak 
państwa członkowskie mogą wykluczyć te 
lżejsze przestępstwa, w związku z którymi, 
w świetle ich systemu sprawiedliwości w 
sprawach karnych, przetwarzanie danych 
na mocy niniejszej dyrektywy nie byłoby 
zgodne z zasadą proporcjonalności. 
Definicja poważnych przestępstw 
transgranicznych powinna zostać 
zaczerpnięta z art. 2 decyzji ramowej Rady 
2002/584/WSiSW oraz Konwencji 
Narodów Zjednoczonych przeciwko 
międzynarodowej przestępczości 
zorganizowanej.

r. w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania i procedury wydawania osób 
między państwami członkowskimi. Jednak 
jednostka do spraw informacji o 
pasażerach może wykluczyć te lżejsze 
przestępstwa, w związku z którymi 
przetwarzanie danych na mocy niniejszej 
dyrektywy nie byłoby zgodne z zasadą 
proporcjonalności. Definicja poważnych 
przestępstw transgranicznych powinna 
zostać zaczerpnięta z art. 2 decyzji 
ramowej Rady 2002/584/WSiSW oraz 
Konwencji Narodów Zjednoczonych 
przeciwko międzynarodowej 
przestępczości zorganizowanej.

Or. de

Poprawka 89
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Definicja przestępstw 
terrorystycznych powinna zostać 
zaczerpnięta z art. 1–4 decyzji ramowej 
Rady 2002/475/WSiSW w sprawie 
zwalczania terroryzmu. Definicja 
poważnych przestępstw powinna zostać 
zaczerpnięta z art. 2 decyzji ramowej Rady 
2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 
r. w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania i procedury wydawania osób 
między państwami członkowskimi. Jednak 
państwa członkowskie mogą wykluczyć te 
lżejsze przestępstwa, w związku z którymi, 
w świetle ich systemu sprawiedliwości w 
sprawach karnych, przetwarzanie danych 
na mocy niniejszej dyrektywy nie byłoby 
zgodne z zasadą proporcjonalności.
Definicja poważnych przestępstw 
transgranicznych powinna zostać 

(12) Definicja przestępstw 
terrorystycznych powinna zostać 
zaczerpnięta z art. 1 decyzji ramowej Rady 
2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania 
terroryzmu. Definicja poważnych 
przestępstw o charakterze 
transgranicznym powinna zostać 
zaczerpnięta z art. 2 decyzji ramowej Rady 
2002/584/WSiSW oraz Konwencji 
Narodów Zjednoczonych przeciwko 
międzynarodowej przestępczości 
zorganizowanej. Państwa członkowskie 
powinny wykluczyć te przestępstwa, w 
związku z którymi, w świetle ich systemu 
sprawiedliwości w sprawach karnych, 
przetwarzanie danych na mocy niniejszej 
dyrektywy nie byłoby zgodne z zasadą 
proporcjonalności.
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zaczerpnięta z art. 2 decyzji ramowej Rady 
2002/584/WSiSW oraz Konwencji 
Narodów Zjednoczonych przeciwko 
międzynarodowej przestępczości 
zorganizowanej.

Or. en

Poprawka 90
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Definicja przestępstw 
terrorystycznych powinna zostać 
zaczerpnięta z art. 1–4 decyzji ramowej 
Rady 2002/475/WSiSW w sprawie 
zwalczania terroryzmu. Definicja 
poważnych przestępstw powinna zostać 
zaczerpnięta z art. 2 decyzji ramowej Rady 
2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 
r. w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania i procedury wydawania osób 
między państwami członkowskimi. Jednak 
państwa członkowskie mogą wykluczyć te 
lżejsze przestępstwa, w związku z którymi, 
w świetle ich systemu sprawiedliwości w 
sprawach karnych, przetwarzanie danych 
na mocy niniejszej dyrektywy nie byłoby 
zgodne z zasadą proporcjonalności. 
Definicja poważnych przestępstw 
transgranicznych powinna zostać 
zaczerpnięta z art. 2 decyzji ramowej Rady 
2002/584/WSiSW oraz Konwencji 
Narodów Zjednoczonych przeciwko 
międzynarodowej przestępczości 
zorganizowanej.

(12) Definicja przestępstw 
terrorystycznych powinna zostać 
zaczerpnięta z art. 1–4 decyzji ramowej 
Rady 2002/475/WSiSW w sprawie 
zwalczania terroryzmu.

Or. en
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Poprawka 91
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Definicja przestępstw 
terrorystycznych powinna zostać 
zaczerpnięta z art. 1–4 decyzji ramowej 
Rady 2002/475/WSiSW w sprawie 
zwalczania terroryzmu. Definicja 
poważnych przestępstw powinna zostać 
zaczerpnięta z art. 2 decyzji ramowej Rady 
2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 
r. w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania i procedury wydawania osób 
między państwami członkowskimi. Jednak 
państwa członkowskie mogą wykluczyć te 
lżejsze przestępstwa, w związku z którymi, 
w świetle ich systemu sprawiedliwości w 
sprawach karnych, przetwarzanie danych 
na mocy niniejszej dyrektywy nie byłoby 
zgodne z zasadą proporcjonalności.
Definicja poważnych przestępstw 
transgranicznych powinna zostać 
zaczerpnięta z art. 2 decyzji ramowej Rady 
2002/584/WSiSW oraz Konwencji 
Narodów Zjednoczonych przeciwko 
międzynarodowej przestępczości 
zorganizowanej.

(12) Definicja przestępstw 
terrorystycznych powinna zostać 
zaczerpnięta z art. 1–4 decyzji ramowej 
Rady 2002/475/WSiSW w sprawie 
zwalczania terroryzmu. Definicja 
poważnych przestępstw o charakterze 
transgranicznym powinna zostać 
zaczerpnięta z art. 2 decyzji ramowej Rady 
2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 
r. w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania i procedury wydawania osób 
między państwami członkowskimi oraz z 
Konwencji Narodów Zjednoczonych 
przeciwko międzynarodowej 
przestępczości zorganizowanej. Jednak 
państwa członkowskie mogą wykluczyć te 
lżejsze przestępstwa, w związku z którymi, 
w świetle ich systemu sprawiedliwości w 
sprawach karnych, przetwarzanie danych 
na mocy niniejszej dyrektywy nie byłoby 
zgodne z zasadą proporcjonalności.

Or. en

Poprawka 92
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Definicja przestępstw 
terrorystycznych powinna zostać 
zaczerpnięta z art. 1–4 decyzji ramowej 

(12) Definicja przestępstw 
terrorystycznych powinna zostać 
zaczerpnięta z art. 1 decyzji ramowej Rady 
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Rady 2002/475/WSiSW w sprawie 
zwalczania terroryzmu. Definicja 
poważnych przestępstw powinna zostać 
zaczerpnięta z art. 2 decyzji ramowej Rady 
2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 
r. w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania i procedury wydawania osób 
między państwami członkowskimi. Jednak 
państwa członkowskie mogą wykluczyć te 
lżejsze przestępstwa, w związku z którymi, 
w świetle ich systemu sprawiedliwości w 
sprawach karnych, przetwarzanie danych 
na mocy niniejszej dyrektywy nie byłoby 
zgodne z zasadą proporcjonalności.
Definicja poważnych przestępstw 
transgranicznych powinna zostać 
zaczerpnięta z art. 2 decyzji ramowej Rady 
2002/584/WSiSW oraz Konwencji 
Narodów Zjednoczonych przeciwko
międzynarodowej przestępczości 
zorganizowanej.

2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania 
terroryzmu. Definicja poważnych 
przestępstw o charakterze 
transgranicznym powinna zostać 
zaczerpnięta z art. 2 decyzji ramowej Rady 
2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 
r. w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania oraz z Konwencji Narodów 
Zjednoczonych przeciwko 
międzynarodowej przestępczości 
zorganizowanej. Jednak państwa 
członkowskie powinny wykluczyć te 
lżejsze przestępstwa, w związku z którymi, 
w świetle ich systemu sprawiedliwości w 
sprawach karnych, przetwarzanie danych 
na mocy niniejszej dyrektywy nie byłoby 
zgodne z zasadą proporcjonalności.

Or. en

Poprawka 93
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Dane PNR powinny być 
przekazywane do jednego wyznaczonego 
organu (jednostki ds. informacji o 
pasażerach) we właściwym państwie 
członkowskim, by zapewnić jasność i 
ograniczyć koszty dla przewoźników 
lotniczych.

skreślony

Or. en

Poprawka 94
Axel Voss
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Dane PNR powinny być 
przekazywane do jednego wyznaczonego 
organu (jednostki ds. informacji o 
pasażerach) we właściwym państwie 
członkowskim, by zapewnić jasność i 
ograniczyć koszty dla przewoźników 
lotniczych.

(13) Dane PNR powinny być 
przekazywane do jednego wyznaczonego 
organu (jednostki ds. informacji o 
pasażerach) w Unii Europejskiej, by 
zapewnić jasność i ograniczyć koszty dla 
przewoźników lotniczych.

Or. de

Uzasadnienie

Należy odrzucić pomysł stworzenia zdecentralizowanego systemu. Zarówno koszty jego 
powstania, jak i bieżące koszty kadrowe oraz infrastrukturalne dla maksymalnie 27 krajowych 
jednostek ds. informacji o pasażerach byłyby nieproporcjonalnie wysokie w porównaniu z 
systemem scentralizowanym. W przypadku systemu zdecentralizowanego odpowiedzialność 
za jego stworzenie spoczywałaby na poszczególnych państwach członkowskich. Jest to 
zadanie, które w czasach kryzysu gospodarczego przerosłoby możliwości wielu państw 
członkowskich pod względem organizacyjnym i finansowym.

Poprawka 95
Tanja Fajon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Dane PNR powinny być 
przekazywane do jednego wyznaczonego 
organu (jednostki ds. informacji o 
pasażerach) we właściwym państwie 
członkowskim, by zapewnić jasność i 
ograniczyć koszty dla przewoźników 
lotniczych.

(13) Dane PNR powinny być 
przekazywane do jednego wyznaczonego 
organu (jednostki ds. informacji o 
pasażerach) we właściwym państwie 
członkowskim, by zapewnić jasność i 
ograniczyć koszty dla przewoźników 
lotniczych. Państwa członkowskie lub 
pasażerskie linie lotnicze powinny w razie 
konieczności otrzymać wsparcie 
finansowe z budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej na pokrycie kosztów 
stworzenia, obsługi i utrzymania własnych 
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systemów PNR oraz przekazywania 
danych PNR.

Or. en

Poprawka 96
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Państwa członkowskie muszą 
dopilnować, aby każde przekazanie 
danych PNR lub wyników wstępnego 
przetwarzania danych PNR, a także 
przechowywanie tych danych przez 
jednostkę informacji o pasażerach 
odbywało się z zachowaniem najwyższych 
norm bezpieczeństwa.

Or. ro

Poprawka 97
Hubert Pirker, Frank Engel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Komisja Europejska powinna 
zadbać o to, by wszystkie instytucje i 
organy Unii, jak na przykład agencje, 
których zakres obowiązków rozszerzy się w 
następstwie postanowień niniejszej 
dyrektywy lub wynikających z niej 
przepisów wykonawczych w państwach 
członkowskich, otrzymały wystarczające 
dodatkowe zasoby finansowe i kadrowe.

Or. de
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Poprawka 98
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Wszelkie wykazy wymaganych 
danych PNR, które mają być uzyskiwane 
przez jednostki ds. informacji o 
pasażerach, powinny być sporządzane w 
celu odzwierciedlenia zasadnych 
wymogów organów publicznych dążących 
do zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości, 
ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń 
w ich sprawie i ich ścigania, poprawiając 
tym samym bezpieczeństwo w ramach 
Unii, jak również chroniąc podstawowe 
prawa obywateli, w szczególności do 
prywatności i ochrony danych osobowych. 
Wykazy takie nie powinny zawierać 
danych osobowych, które mogłyby 
ujawniać pochodzenie rasowe lub 
etniczne, poglądy polityczne, wierzenia 
religijne lub filozoficzne, przynależność 
do związków zawodowych ani informacji 
dotyczących zdrowia lub życia 
seksualnego danych osób. Dane PNR 
zawierają szczegółowe informacje 
dotyczące rezerwacji i planu podróży 
danego pasażera, które umożliwiają 
właściwym organom identyfikację 
pasażerów lotniczych stanowiących 
zagrożenie dla bezpieczeństwa 
wewnętrznego.

skreślony

Or. en

Poprawka 99
Sophia in 't Veld
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Wszelkie wykazy wymaganych 
danych PNR, które mają być uzyskiwane 
przez jednostki ds. informacji o 
pasażerach, powinny być sporządzane w 
celu odzwierciedlenia zasadnych 
wymogów organów publicznych dążących 
do zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania, poprawiając tym samym 
bezpieczeństwo w ramach Unii, jak 
również chroniąc podstawowe prawa 
obywateli, w szczególności do prywatności 
i ochrony danych osobowych. Wykazy 
takie nie powinny zawierać danych 
osobowych, które mogłyby ujawniać 
pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy 
polityczne, wierzenia religijne lub 
filozoficzne, przynależność do związków 
zawodowych ani informacji dotyczących 
zdrowia lub życia seksualnego danych 
osób. Dane PNR zawierają szczegółowe 
informacje dotyczące rezerwacji i planu 
podróży danego pasażera, które 
umożliwiają właściwym organom 
identyfikację pasażerów lotniczych 
stanowiących zagrożenie dla 
bezpieczeństwa wewnętrznego.

(14) Wszelkie wykazy wymaganych 
danych PNR, które mają być uzyskiwane 
przez jednostki ds. informacji o 
pasażerach, powinny być sporządzane w 
celu odzwierciedlenia zasadnych 
wymogów organów publicznych dążących 
do zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości 
transgranicznej, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania, poprawiając tym samym 
bezpieczeństwo w ramach Unii, jak 
również chroniąc podstawowe prawa 
obywateli, w szczególności do prywatności 
i ochrony danych osobowych, zgodnie z 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia […] w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych przez właściwe organy 
na potrzeby zapobiegania przestępstwom, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, 
wykrywania ich i ścigania albo 
wykonywania kar kryminalnych oraz 
swobodnego przepływu takich danych, a 
także zapewniając zgodność z wysokim 
poziomem ochrony przewidzianym w 
Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej, Konwencji nr 108 Rady 
Europy o ochronie osób w związku z 
automatycznym przetwarzaniem danych 
osobowych oraz europejskiej Konwencji o 
ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności. Takie wykazy nie powinny 
zawierać żadnych danych szczególnie 
chronionych.

Or. en

Poprawka 100
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Wszelkie wykazy wymaganych 
danych PNR, które mają być uzyskiwane 
przez jednostki ds. informacji o 
pasażerach, powinny być sporządzane w 
celu odzwierciedlenia zasadnych 
wymogów organów publicznych dążących 
do zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania, poprawiając tym samym 
bezpieczeństwo w ramach Unii, jak 
również chroniąc podstawowe prawa 
obywateli, w szczególności do prywatności 
i ochrony danych osobowych. Wykazy 
takie nie powinny zawierać danych 
osobowych, które mogłyby ujawniać 
pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy 
polityczne, wierzenia religijne lub 
filozoficzne, przynależność do związków 
zawodowych ani informacji dotyczących 
zdrowia lub życia seksualnego danych 
osób. Dane PNR zawierają szczegółowe 
informacje dotyczące rezerwacji i planu 
podróży danego pasażera, które 
umożliwiają właściwym organom 
identyfikację pasażerów lotniczych 
stanowiących zagrożenie dla 
bezpieczeństwa wewnętrznego.

(14) Wszelkie wykazy wymaganych 
danych PNR, które mają być uzyskiwane 
przez jednostki ds. informacji o 
pasażerach, powinny być sporządzane w 
celu odzwierciedlenia zasadnych 
wymogów organów publicznych dążących 
do zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości 
transgranicznej, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania, poprawiając tym samym 
bezpieczeństwo w ramach Unii, jak 
również chroniąc podstawowe prawa 
obywateli, w szczególności do prywatności 
i ochrony danych osobowych. Wykazy 
takie nie powinny zawierać danych 
osobowych, a w szczególności żadnych 
danych, które mogłyby ujawniać płeć,
pochodzenie rasowe, etniczne lub 
społeczne, cechy genetyczne, język,
poglądy polityczne, wierzenia religijne lub 
filozoficzne, przynależność do związków 
zawodowych ani informacji dotyczących 
zdrowia lub życia seksualnego danych 
osób.

Or. en

Poprawka 101
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Wszelkie wykazy wymaganych (14) Wszelkie dane PNR, które mają być 
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danych PNR, które mają być uzyskiwane 
przez jednostki ds. informacji o 
pasażerach, powinny być sporządzane w 
celu odzwierciedlenia zasadnych 
wymogów organów publicznych dążących 
do zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania, poprawiając tym samym 
bezpieczeństwo w ramach Unii, jak 
również chroniąc podstawowe prawa 
obywateli, w szczególności do prywatności 
i ochrony danych osobowych. Wykazy 
takie nie powinny zawierać danych 
osobowych, które mogłyby ujawniać 
pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy 
polityczne, wierzenia religijne lub 
filozoficzne, przynależność do związków 
zawodowych ani informacji dotyczących 
zdrowia lub życia seksualnego danych 
osób. Dane PNR zawierają szczegółowe 
informacje dotyczące rezerwacji i planu 
podróży danego pasażera, które 
umożliwiają właściwym organom 
identyfikację pasażerów lotniczych 
stanowiących zagrożenie dla 
bezpieczeństwa wewnętrznego.

uzyskiwane przez jednostki ds. informacji 
o pasażerach, powinny być sporządzane w 
celu odzwierciedlenia zasadnych 
wymogów organów publicznych dążących 
do zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania, poprawiając tym samym 
bezpieczeństwo w ramach Unii, jak 
również chroniąc podstawowe prawa 
obywateli, w szczególności do prywatności 
i ochrony danych osobowych. Takie zbiory 
danych nie powinny zawierać danych 
osobowych, które mogłyby ujawniać 
pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy 
polityczne, wierzenia religijne lub 
filozoficzne, przynależność do związków 
zawodowych ani informacji dotyczących 
zdrowia lub życia seksualnego danych 
osób. Dane PNR zawierają szczegółowe 
informacje dotyczące rezerwacji i planu 
podróży danego pasażera, które 
umożliwiają właściwym organom 
identyfikację pasażerów lotniczych 
stanowiących zagrożenie dla 
bezpieczeństwa wewnętrznego.

Or. de

Poprawka 102
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Wszelkie wykazy wymaganych 
danych PNR, które mają być uzyskiwane 
przez jednostki ds. informacji o 
pasażerach, powinny być sporządzane w 
celu odzwierciedlenia zasadnych 
wymogów organów publicznych dążących 
do zapobiegania przestępstwom 

(14) Wszelkie wykazy wymaganych 
danych PNR, które mają być uzyskiwane 
przez jednostki ds. informacji o 
pasażerach, powinny być sporządzane w 
celu odzwierciedlenia zasadnych 
wymogów organów publicznych dążących 
do zapobiegania przestępstwom 
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terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania, poprawiając tym samym 
bezpieczeństwo w ramach Unii, jak 
również chroniąc podstawowe prawa 
obywateli, w szczególności do prywatności 
i ochrony danych osobowych. Wykazy 
takie nie powinny zawierać danych 
osobowych, które mogłyby ujawniać 
pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy 
polityczne, wierzenia religijne lub 
filozoficzne, przynależność do związków 
zawodowych ani informacji dotyczących 
zdrowia lub życia seksualnego danych 
osób. Dane PNR zawierają szczegółowe
informacje dotyczące rezerwacji i planu 
podróży danego pasażera, które 
umożliwiają właściwym organom 
identyfikację pasażerów lotniczych 
stanowiących zagrożenie dla 
bezpieczeństwa wewnętrznego.

terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania, poprawiając tym samym 
bezpieczeństwo w ramach Unii, jak 
również chroniąc podstawowe prawa 
obywateli, w szczególności do prywatności 
i ochrony danych osobowych. Wykazy 
takie nie powinny zawierać szczególnie 
chronionych danych osobowych, które 
mogłyby ujawniać pochodzenie rasowe lub 
etniczne, poglądy polityczne, wierzenia 
religijne lub filozoficzne, przynależność do 
związków zawodowych ani informacji 
dotyczących zdrowia, niepełnosprawności
lub orientacji seksualnej danych osób. 
Dane PNR zawierają szczegółowe 
informacje dotyczące rezerwacji i planu 
podróży danego pasażera, które 
umożliwiają właściwym organom 
identyfikację pasażerów lotniczych 
stanowiących zagrożenie dla 
bezpieczeństwa wewnętrznego.

Or. en

Poprawka 103
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Wszelkie wykazy wymaganych
danych PNR, które mają być uzyskiwane 
przez jednostki ds. informacji o 
pasażerach, powinny być sporządzane w 
celu odzwierciedlenia zasadnych 
wymogów organów publicznych dążących 
do zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania, poprawiając tym samym 
bezpieczeństwo w ramach Unii, jak 

(14) Zbiory danych PNR, które mają być 
uzyskiwane przez jednostki ds. informacji 
o pasażerach i które są wyszczególnione w 
załączniku do niniejszej dyrektywy, 
powinny być sporządzane w celu 
odzwierciedlenia zasadnych wymogów 
organów publicznych dążących do 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości 
transgranicznej, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania, poprawiając tym samym 
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również chroniąc podstawowe prawa 
obywateli, w szczególności do prywatności 
i ochrony danych osobowych. Wykazy 
takie nie powinny zawierać danych 
osobowych, które mogłyby ujawniać 
pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy 
polityczne, wierzenia religijne lub 
filozoficzne, przynależność do związków 
zawodowych ani informacji dotyczących 
zdrowia lub życia seksualnego danych 
osób. Dane PNR zawierają szczegółowe 
informacje dotyczące rezerwacji i planu 
podróży danego pasażera, które 
umożliwiają właściwym organom 
identyfikację pasażerów lotniczych 
stanowiących zagrożenie dla 
bezpieczeństwa wewnętrznego.

bezpieczeństwo w ramach Unii, jak 
również chroniąc podstawowe prawa osób, 
w szczególności do prywatności i ochrony 
danych osobowych. Takie zbiory danych
nie powinny zawierać danych osobowych, 
które mogłyby ujawniać pochodzenie 
rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, 
wierzenia religijne lub filozoficzne, 
przynależność do związków zawodowych 
ani informacji dotyczących zdrowia lub 
życia seksualnego danych osób. Dane PNR 
zawierają szczegółowe informacje 
dotyczące rezerwacji i planu podróży 
danego pasażera, które umożliwiają 
właściwym organom identyfikację 
pasażerów lotniczych stanowiących 
zagrożenie dla bezpieczeństwa 
wewnętrznego.

Or. en

Poprawka 104
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Wszelkie wykazy wymaganych 
danych PNR, które mają być uzyskiwane 
przez jednostki ds. informacji o 
pasażerach, powinny być sporządzane w 
celu odzwierciedlenia zasadnych 
wymogów organów publicznych dążących 
do zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości, 
ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń 
w ich sprawie i ich ścigania, poprawiając 
tym samym bezpieczeństwo w ramach 
Unii, jak również chroniąc podstawowe 
prawa obywateli, w szczególności do 
prywatności i ochrony danych osobowych. 
Wykazy takie nie powinny zawierać 
danych osobowych, które mogłyby 
ujawniać pochodzenie rasowe lub etniczne, 

(14) Wszelkie wykazy wymaganych 
danych PNR, które mają być uzyskiwane 
przez jednostki ds. informacji o 
pasażerach, powinny być sporządzane w 
celu odzwierciedlenia zasadnych 
wymogów organów publicznych dążących 
do zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania, poprawiając tym samym 
bezpieczeństwo w ramach Unii, jak 
również chroniąc podstawowe prawa 
obywateli, w szczególności do prywatności 
i ochrony danych osobowych. Wykazy 
takie nie powinny zawierać danych 
osobowych, które mogłyby ujawniać 
pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy 
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poglądy polityczne, wierzenia religijne lub 
filozoficzne, przynależność do związków 
zawodowych ani informacji dotyczących 
zdrowia lub życia seksualnego danych 
osób. Dane PNR zawierają szczegółowe 
informacje dotyczące rezerwacji i planu 
podróży danego pasażera, które 
umożliwiają właściwym organom 
identyfikację pasażerów lotniczych
stanowiących zagrożenie dla 
bezpieczeństwa wewnętrznego.

polityczne, wierzenia religijne lub 
filozoficzne, przynależność do związków 
zawodowych ani informacji dotyczących 
zdrowia lub życia seksualnego danych 
osób. Dane PNR zawierają szczegółowe 
informacje dotyczące rezerwacji i planu 
podróży danego pasażera, które 
umożliwiają właściwym organom 
identyfikację pasażerów lotniczych 
stanowiących zagrożenie dla 
bezpieczeństwa wewnętrznego.

Or. en

Poprawka 105
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Wszelkie wykazy wymaganych
danych PNR, które mają być uzyskiwane 
przez jednostki ds. informacji o 
pasażerach, powinny być sporządzane w 
celu odzwierciedlenia zasadnych 
wymogów organów publicznych dążących
do zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania, poprawiając tym samym 
bezpieczeństwo w ramach Unii, jak 
również chroniąc podstawowe prawa 
obywateli, w szczególności do prywatności 
i ochrony danych osobowych. Wykazy 
takie nie powinny zawierać danych 
osobowych, które mogłyby ujawniać 
pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy 
polityczne, wierzenia religijne lub 
filozoficzne, przynależność do związków 
zawodowych ani informacji dotyczących 
zdrowia lub życia seksualnego danych 
osób. Dane PNR zawierają szczegółowe 
informacje dotyczące rezerwacji i planu 

(14) Zbiory danych PNR, które mają być 
uzyskiwane przez jednostki ds. informacji 
o pasażerach i które są wyszczególnione w 
załączniku do niniejszej dyrektywy, 
powinny być sporządzane w celu 
odzwierciedlenia zasadnych wymogów 
organów publicznych dążących do 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości 
transgranicznej, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania, poprawiając tym samym 
bezpieczeństwo w ramach Unii, jak 
również chroniąc podstawowe prawa osób, 
w szczególności do prywatności i ochrony 
danych osobowych. Takie zbiory danych
nie powinny zawierać danych osobowych, 
które mogłyby ujawniać pochodzenie 
rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, 
wierzenia religijne lub filozoficzne, 
przynależność do związków zawodowych 
ani informacji dotyczących zdrowia lub 
życia seksualnego danych osób. Dane PNR 
zawierają szczegółowe informacje 
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podróży danego pasażera, które 
umożliwiają właściwym organom 
identyfikację pasażerów lotniczych 
stanowiących zagrożenie dla 
bezpieczeństwa wewnętrznego.

dotyczące rezerwacji i planu podróży 
danego pasażera, które umożliwiają 
właściwym organom identyfikację 
pasażerów lotniczych stanowiących 
zagrożenie dla bezpieczeństwa 
wewnętrznego.

Or. en

Poprawka 106
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Obecnie istnieją dwa sposoby 
przekazywania danych: metoda 
„pobierania” (pull), polegająca na tym, że 
właściwe organy państw członkowskich 
chcące otrzymać dane mają dostęp do 
systemów rezerwacji przewoźników 
lotniczych i mogą pozyskać („pobrać”) z 
nich wymagane dane; oraz metoda 
„dostarczania” (push), polegająca na tym, 
że przewoźnicy lotniczy przekazują 
(„dostarczają”) wymagane dane PNR na 
wniosek właściwych organów, co pozwala 
przewoźnikom lotniczym zachować 
kontrolę nad tym, jakie dane są 
przekazywane. Uznaje się, że metoda 
„dostarczania” zapewnia wyższy stopień 
ochrony danych i dlatego powinna być 
obowiązkowa dla wszystkich 
przewoźników lotniczych.

skreślony

Or. en

Poprawka 107
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Obecnie istnieją dwa sposoby 
przekazywania danych: metoda 
„pobierania” (pull), polegająca na tym, że 
właściwe organy państw członkowskich 
chcące otrzymać dane mają dostęp do 
systemów rezerwacji przewoźników 
lotniczych i mogą pozyskać („pobrać”) z 
nich wymagane dane; oraz metoda 
„dostarczania” (push), polegająca na tym, 
że przewoźnicy lotniczy przekazują 
(„dostarczają”) wymagane dane PNR na 
wniosek właściwych organów, co pozwala 
przewoźnikom lotniczym zachować 
kontrolę nad tym, jakie dane są 
przekazywane. Uznaje się, że metoda
„dostarczania” zapewnia wyższy stopień 
ochrony danych i dlatego powinna być 
obowiązkowa dla wszystkich 
przewoźników lotniczych.

(15) Obecnie istnieją dwa sposoby 
przekazywania danych: metoda 
„pobierania” (pull), polegająca na tym, że 
właściwe organy państw członkowskich 
chcące otrzymać dane mają dostęp do 
systemów rezerwacji przewoźników 
lotniczych i mogą pozyskać („pobrać”) z 
nich wymagane dane; oraz metoda 
„dostarczania” (push), polegająca na tym, 
że przewoźnicy lotniczy przekazują 
(„dostarczają”) dane PNR na wniosek 
właściwych organów, co pozwala 
przewoźnikom lotniczym zachować 
kontrolę nad tym, jakie dane są 
przekazywane. Metoda „dostarczania” 
zapewnia wyższy stopień ochrony danych i 
dlatego powinna być obowiązkowa dla 
wszystkich przewoźników lotniczych.

Or. en

Poprawka 108
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Obecnie istnieją dwa sposoby 
przekazywania danych: metoda 
„pobierania” (pull), polegająca na tym, że 
właściwe organy państw członkowskich 
chcące otrzymać dane mają dostęp do 
systemów rezerwacji przewoźników 
lotniczych i mogą pozyskać („pobrać”) z 
nich wymagane dane; oraz metoda 
„dostarczania” (push), polegająca na tym, 
że przewoźnicy lotniczy przekazują 
(„dostarczają”) wymagane dane PNR na
wniosek właściwych organów, co pozwala 
przewoźnikom lotniczym zachować 

(15) Obecnie istnieją dwa sposoby 
przekazywania danych: metoda 
„pobierania” (pull), polegająca na tym, że 
właściwe organy państw członkowskich 
chcące otrzymać dane mają dostęp do 
systemów rezerwacji przewoźników 
lotniczych i mogą pozyskać („pobrać”) z 
nich wymagane dane; oraz metoda 
„dostarczania” (push), polegająca na tym, 
że przewoźnicy lotniczy przekazują 
(„dostarczają”) dane PNR na wniosek 
właściwych organów, co pozwala 
przewoźnikom lotniczym zachować 
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kontrolę nad tym, jakie dane są 
przekazywane. Uznaje się, że metoda 
„dostarczania” zapewnia wyższy stopień 
ochrony danych i dlatego powinna być 
obowiązkowa dla wszystkich 
przewoźników lotniczych.

kontrolę nad tym, jakie dane są 
przekazywane. Uznaje się, że metoda 
„dostarczania” zapewnia wyższy stopień 
ochrony danych i dlatego powinna być 
obowiązkowa dla wszystkich 
przewoźników lotniczych. Na mocy 
niniejszej dyrektywy należy zakazać 
stosowania metody „pobierania”.

Or. en

Poprawka 109
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Obecnie istnieją dwa sposoby 
przekazywania danych: metoda 
„pobierania” (pull), polegająca na tym, że 
właściwe organy państw członkowskich 
chcące otrzymać dane mają dostęp do 
systemów rezerwacji przewoźników 
lotniczych i mogą pozyskać („pobrać”) z
nich wymagane dane; oraz metoda 
„dostarczania” (push), polegająca na tym, 
że przewoźnicy lotniczy przekazują 
(„dostarczają”) wymagane dane PNR na 
wniosek właściwych organów, co pozwala 
przewoźnikom lotniczym zachować 
kontrolę nad tym, jakie dane są 
przekazywane. Uznaje się, że metoda
„dostarczania” zapewnia wyższy stopień 
ochrony danych i dlatego powinna być
obowiązkowa dla wszystkich 
przewoźników lotniczych.

(15) Obecnie istnieją dwa sposoby 
przekazywania danych: metoda 
„pobierania” (pull), polegająca na tym, że 
właściwe organy państw członkowskich 
chcące otrzymać dane mają dostęp do 
systemów rezerwacji przewoźników 
lotniczych i mogą pozyskać („pobrać”) z 
nich wymagane dane; oraz metoda 
„dostarczania” (push), polegająca na tym, 
że przewoźnicy lotniczy przekazują 
(„dostarczają”) dane PNR na wniosek 
właściwych organów, co pozwala 
przewoźnikom lotniczym zachować 
kontrolę nad tym, jakie dane są 
przekazywane. Metoda „dostarczania” 
zapewnia wyższy stopień ochrony danych i 
powinna stać się obowiązkowa najpóźniej
po upływie dwóch lat od wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy dla wszystkich 
przewoźników lotniczych, którzy 
gromadzą już i przetwarzają dane PNR w 
celach handlowych i obsługują loty 
międzynarodowe z miejscem lądowania 
lub wylotu na terytorium państw 
członkowskich. W przypadku obsługi 
danych PNR przez operatorów 
komputerowych systemów rezerwacji 
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(CRS) stosuje się rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 80/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. w 
sprawie kodeksu postępowania dla 
komputerowych systemów rezerwacji1.
_____________
1Dz.U. L 35 z 4.2.2009, s.47. 

Or. en

Poprawka 110
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Obecnie istnieją dwa sposoby 
przekazywania danych: metoda 
„pobierania” (pull), polegająca na tym, że 
właściwe organy państw członkowskich 
chcące otrzymać dane mają dostęp do 
systemów rezerwacji przewoźników 
lotniczych i mogą pozyskać („pobrać”) z 
nich wymagane dane; oraz metoda 
„dostarczania” (push), polegająca na tym, 
że przewoźnicy lotniczy przekazują 
(„dostarczają”) wymagane dane PNR na 
wniosek właściwych organów, co pozwala 
przewoźnikom lotniczym zachować 
kontrolę nad tym, jakie dane są 
przekazywane. Uznaje się, że metoda 
„dostarczania” zapewnia wyższy stopień 
ochrony danych i dlatego powinna być 
obowiązkowa dla wszystkich 
przewoźników lotniczych.

(15) Obecnie istnieją dwa sposoby 
przekazywania danych: metoda 
„pobierania” (pull), polegająca na tym, że 
właściwe organy państw członkowskich 
chcące otrzymać dane mają dostęp do 
systemów rezerwacji przewoźników 
lotniczych i mogą pozyskać („pobrać”) z 
nich wymagane dane; oraz metoda 
„dostarczania” (push), polegająca na tym, 
że przewoźnicy lotniczy przekazują 
(„dostarczają”) dane PNR na wniosek 
właściwych organów, co pozwala 
przewoźnikom lotniczym zachować 
kontrolę nad tym, jakie dane są 
przekazywane. Uznaje się, że metoda 
„dostarczania” zapewnia wyższy stopień 
ochrony danych i dlatego powinna być 
obowiązkowa najpóźniej po upływie 
dwóch lat od wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy dla wszystkich przewoźników 
lotniczych, którzy gromadzą już i 
przetwarzają dane PNR w celach 
handlowych i obsługują loty 
międzynarodowe z miejscem lądowania 
lub wylotu na terytorium państw 
członkowskich. W przypadku obsługi 
danych PNR przez operatorów 
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komputerowych systemów rezerwacji 
(CRS) stosuje się rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 80/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. w 
sprawie kodeksu postępowania dla 
komputerowych systemów rezerwacji1.
____________
1Dz.U. L 35 z 4.2.2009, s.47. 

Or. en

Poprawka 111
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Komisja popiera wytyczne 
Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa 
Cywilnego (ICAO) dotyczące PNR. 
Wytyczne te powinny stanowić punkt 
wyjścia do przyjęcia obsługiwanych 
formatów danych na potrzeby 
przekazywania przez przewoźników 
lotniczych danych PNR państwom 
członkowskim. Uzasadnia to przyjęcie 
takich obsługiwanych formatów danych, 
jak również właściwych protokołów 
obowiązujących przy przekazywaniu 
danych przez przewoźników lotniczych 
zgodnie z procedurą doradczą 
przewidzianą w rozporządzeniu (UE) nr 
….. Parlamentu Europejskiego i Rady 
[…..]

skreślony

Or. en

Poprawka 112
Kinga Göncz
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Komisja popiera wytyczne 
Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa 
Cywilnego (ICAO) dotyczące PNR. 
Wytyczne te powinny stanowić punkt 
wyjścia do przyjęcia obsługiwanych 
formatów danych na potrzeby 
przekazywania przez przewoźników 
lotniczych danych PNR państwom 
członkowskim. Uzasadnia to przyjęcie 
takich obsługiwanych formatów danych, 
jak również właściwych protokołów 
obowiązujących przy przekazywaniu 
danych przez przewoźników lotniczych 
zgodnie z procedurą doradczą 
przewidzianą w rozporządzeniu (UE) nr 
….. Parlamentu Europejskiego i Rady 
[…..]

(16) Komisja popiera wytyczne 
Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa 
Cywilnego (ICAO) dotyczące PNR. 
Wytyczne te powinny stanowić punkt 
wyjścia do przyjęcia obsługiwanych 
formatów danych na potrzeby 
przekazywania przez przewoźników 
lotniczych danych PNR państwom 
członkowskim. Uzasadnia to przyjęcie 
takich obsługiwanych formatów danych, 
jak również właściwych protokołów 
obowiązujących przy przekazywaniu 
danych przez przewoźników lotniczych 
zgodnie z procedurą doradczą 
przewidzianą w rozporządzeniu (UE) nr 
….. Parlamentu Europejskiego i Rady 
[…..] i z udziałem Parlamentu 
Europejskiego.

Or. en

Poprawka 113
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Państwa członkowskie powinny 
podjąć wszystkie niezbędne środki, aby 
umożliwić przewoźnikom lotniczym 
wypełnienie obowiązków nałożonych na 
podstawie niniejszej dyrektywy. Państwa 
członkowskie powinny przewidzieć 
odstraszające, skuteczne i proporcjonalne 
kary, w tym finansowe, dla przewoźników 
lotniczych, którzy nie wypełnią tych 
obowiązków w zakresie przekazywania 
danych PNR. W razie powtarzających się 
poważnych naruszeń, które mogłyby 

skreślony
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podważyć realizację podstawowych celów 
niniejszej dyrektywy, kary te mogą, w 
wyjątkowych przypadkach, obejmować 
środki takie jak unieruchomienie, zajęcie i 
konfiskata środków transportu, lub 
tymczasowe zawieszenie lub odebranie 
koncesji.

Or. en

Poprawka 114
Manfred Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Państwa członkowskie powinny 
podjąć wszystkie niezbędne środki, aby 
umożliwić przewoźnikom lotniczym 
wypełnienie obowiązków nałożonych na 
podstawie niniejszej dyrektywy. Państwa 
członkowskie powinny przewidzieć 
odstraszające, skuteczne i proporcjonalne 
kary, w tym finansowe, dla przewoźników 
lotniczych, którzy nie wypełnią tych 
obowiązków w zakresie przekazywania 
danych PNR. W razie powtarzających się 
poważnych naruszeń, które mogłyby 
podważyć realizację podstawowych celów 
niniejszej dyrektywy, kary te mogą, w 
wyjątkowych przypadkach, obejmować 
środki takie jak unieruchomienie, zajęcie i 
konfiskata środków transportu, lub 
tymczasowe zawieszenie lub odebranie 
koncesji.

(17) Państwa członkowskie, które 
wykorzystują dane dotyczące przelotu 
pasażera, powinny podjąć wszystkie 
niezbędne środki, aby umożliwić 
przewoźnikom lotniczym wypełnienie 
obowiązków nałożonych na podstawie 
niniejszej dyrektywy. Państwa 
członkowskie powinny przewidzieć 
odstraszające, skuteczne i proporcjonalne 
kary, w tym finansowe, dla przewoźników 
lotniczych, którzy nie wypełnią tych 
obowiązków w zakresie przekazywania 
danych PNR. W razie powtarzających się 
poważnych naruszeń, które mogłyby 
podważyć realizację podstawowych celów 
niniejszej dyrektywy, kary te mogą, w 
wyjątkowych przypadkach, obejmować 
środki takie jak unieruchomienie, zajęcie i 
konfiskata środków transportu, lub 
tymczasowe zawieszenie lub odebranie 
koncesji.

Or. de

Poprawka 115
Sophia in 't Veld
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Państwa członkowskie powinny 
podjąć wszystkie niezbędne środki, aby 
umożliwić jednostkom ds. informacji o 
pasażerach wypełnianie obowiązków 
nałożonych na podstawie niniejszej 
dyrektywy. Państwa członkowskie 
powinny przewidzieć odstraszające, 
skuteczne i proporcjonalne kary, w tym 
sankcje karne, dla jednostek ds. 
informacji o pasażerach, które nie 
wypełnią obowiązków w zakresie 
przetwarzania danych PNR.

Or. en

Poprawka 116
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Każde państwo członkowskie 
odpowiada za ocenę potencjalnych 
zagrożeń związanych z przestępstwami 
terrorystycznymi i poważną 
przestępczością.

skreślony

Or. en

Poprawka 117
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Każde państwo członkowskie 
odpowiada za ocenę potencjalnych 
zagrożeń związanych z przestępstwami 
terrorystycznymi i poważną 
przestępczością.

(18) Każde państwo członkowskie 
odpowiada za ocenę potencjalnych 
zagrożeń związanych z przestępstwami 
terrorystycznymi i poważną 
przestępczością transgraniczną.

Or. en

Poprawka 118
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Każde państwo członkowskie 
odpowiada za ocenę potencjalnych 
zagrożeń związanych z przestępstwami 
terrorystycznymi i poważną 
przestępczością.

(18) Każde państwo członkowskie 
odpowiada za ocenę potencjalnych 
zagrożeń związanych z przestępstwami 
terrorystycznymi.

Or. en

Poprawka 119
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Każde państwo członkowskie 
odpowiada za ocenę potencjalnych 
zagrożeń związanych z przestępstwami 
terrorystycznymi i poważną 
przestępczością.

(18) Każde państwo członkowskie 
odpowiada za ocenę potencjalnych 
zagrożeń związanych z przestępstwami 
terrorystycznymi i poważną 
przestępczością transgraniczną.

Or. en
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Poprawka 120
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Uwzględniając w pełni prawo do 
ochrony danych osobowych oraz prawo do 
niedyskryminacji, żadne decyzje 
wywierające negatywne skutki prawne dla 
osób lub poważnie wpływające na ich 
sytuację nie powinny być podejmowane 
wyłącznie na podstawie automatycznego 
przetwarzania danych PNR. Ponadto 
żadne takie decyzje nie powinny być 
podejmowane ze względu na pochodzenie 
rasowe lub etniczne osób, ich wierzenia 
religijne lub filozoficzne, poglądy 
polityczne, przynależność do związków 
zawodowych albo zdrowie lub życie 
seksualne.

skreślony

Or. en

Poprawka 121
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Uwzględniając w pełni prawo do 
ochrony danych osobowych oraz prawo do 
niedyskryminacji, żadne decyzje 
wywierające negatywne skutki prawne dla 
osób lub poważnie wpływające na ich 
sytuację nie powinny być podejmowane 
wyłącznie na podstawie automatycznego 
przetwarzania danych PNR. Ponadto żadne 
takie decyzje nie powinny być 
podejmowane ze względu na pochodzenie 
rasowe lub etniczne osób, ich wierzenia 
religijne lub filozoficzne, poglądy 

(19) Uwzględniając w pełni prawo do 
ochrony danych osobowych oraz prawo do 
niedyskryminacji, żadne decyzje 
wywierające negatywne skutki prawne dla 
osób lub poważnie wpływające na ich 
sytuację nie powinny być podejmowane 
wyłącznie na podstawie automatycznego 
przetwarzania danych PNR. Ponadto żadne 
takie decyzje nie powinny być 
podejmowane ze względu na płeć,
pochodzenie rasowe, kolor skóry, 
pochodzenie etniczne lub społeczne osób, 
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polityczne, przynależność do związków 
zawodowych albo zdrowie lub życie 
seksualne.

ich cechy genetyczne, język, wierzenia 
religijne lub filozoficzne, poglądy 
polityczne, przynależność do związków 
zawodowych, przynależność do 
mniejszości narodowej, zdrowie lub 
orientację seksualną, zgodnie z art. 21 
Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej.

Or. en

Poprawka 122
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Uwzględniając w pełni prawo do 
ochrony danych osobowych oraz prawo do 
niedyskryminacji, żadne decyzje 
wywierające negatywne skutki prawne dla 
osób lub poważnie wpływające na ich 
sytuację nie powinny być podejmowane 
wyłącznie na podstawie automatycznego 
przetwarzania danych PNR. Ponadto żadne 
takie decyzje nie powinny być 
podejmowane ze względu na pochodzenie 
rasowe lub etniczne osób, ich wierzenia 
religijne lub filozoficzne, poglądy 
polityczne, przynależność do związków 
zawodowych albo zdrowie lub życie 
seksualne.

(19) Uwzględniając w pełni prawo do 
ochrony danych osobowych oraz prawo do 
niedyskryminacji, żadne decyzje 
wywierające negatywne skutki prawne dla 
osób lub poważnie wpływające na ich 
sytuację nie powinny być podejmowane na 
podstawie automatycznego przetwarzania 
danych PNR, przetwarzania w oparciu o 
wcześniej ustalone kryteria lub inny 
rodzaj profilu. Ponadto żadne takie 
decyzje nie powinny być podejmowane ze 
względu na płeć, pochodzenie rasowe,
etniczne lub społeczne osób, ich cechy 
genetyczne, język, wierzenia religijne lub 
filozoficzne, poglądy polityczne, 
przynależność do związków zawodowych 
albo zdrowie lub życie seksualne.

Or. en

Poprawka 123
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły



AM\898279PL.doc 55/106 PE486.017v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Państwa członkowskie powinny 
dzielić się z innymi państwami 
członkowskimi danymi, które otrzymały, 
jeżeli takie przekazywanie jest niezbędne 
do zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym lub poważnej 
przestępczości, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania. Przepisy niniejszej dyrektywy 
powinny obowiązywać bez uszczerbku dla 
innych unijnych instrumentów 
dotyczących wymiany informacji między 
policją i organami sądowymi, w tym 
decyzji Rady 2009/371/WSiSW z dnia 6 
kwietnia 2009 r. ustanawiającej 
Europejski Urząd Policji (Europol) oraz 
decyzji ramowej Rady 2006/690/WSiSW z 
dnia 18 września 2006 r. w sprawie 
uproszczenia wymiany informacji i 
danych wywiadowczych między organami 
ścigania państw członkowskich Unii 
Europejskiej. Taka wymiana danych PNR 
między organami ścigania i organami 
sądowymi powinna być regulowana 
przepisami o współpracy policyjnej i 
współpracy wymiarów sprawiedliwości.

skreślony

Or. en

Poprawka 124
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Państwa członkowskie powinny 
dzielić się z innymi państwami 
członkowskimi danymi, które otrzymały, 
jeżeli takie przekazywanie jest niezbędne 
do zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym lub poważnej 

(20) Państwa członkowskie powinny 
dzielić się z innymi państwami 
członkowskimi danymi, które otrzymały, 
jeżeli takie przekazywanie jest niezbędne 
do zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym lub poważnej 
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przestępczości, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania. Przepisy niniejszej dyrektywy 
powinny obowiązywać bez uszczerbku dla 
innych unijnych instrumentów dotyczących 
wymiany informacji między policją i 
organami sądowymi, w tym decyzji Rady 
2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 
r. ustanawiającej Europejski Urząd Policji 
(Europol) oraz decyzji ramowej Rady 
2006/690/WSiSW z dnia 18 września 2006 
r. w sprawie uproszczenia wymiany 
informacji i danych wywiadowczych 
między organami ścigania państw 
członkowskich Unii Europejskiej. Taka 
wymiana danych PNR między organami 
ścigania i organami sądowymi powinna 
być regulowana przepisami o współpracy 
policyjnej i współpracy wymiarów 
sprawiedliwości.

przestępczości transgranicznej, ich 
wykrywania, prowadzenia dochodzeń w 
ich sprawie i ich ścigania. Przepisy 
niniejszej dyrektywy powinny 
obowiązywać bez uszczerbku dla innych 
unijnych instrumentów dotyczących 
wymiany informacji między policją i 
organami sądowymi, w tym decyzji Rady 
2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 
r. ustanawiającej Europejski Urząd Policji 
(Europol) oraz decyzji ramowej Rady 
2006/690/WSiSW z dnia 18 września 2006 
r. w sprawie uproszczenia wymiany 
informacji i danych wywiadowczych 
między organami ścigania państw 
członkowskich Unii Europejskiej. Taka 
wymiana danych PNR między organami 
ścigania i organami sądowymi powinna 
być regulowana przepisami o współpracy 
policyjnej i współpracy wymiarów 
sprawiedliwości dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia […] w 
sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez właściwe organy na 
potrzeby zapobiegania przestępstwom, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, 
wykrywania ich i ścigania albo 
wykonywania kar kryminalnych oraz 
swobodnego przepływu takich danych, 
oraz przy zapewnieniu zgodności z 
wysokim poziomem ochrony 
przewidzianym w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, 
Konwencji nr 108 Rady Europy o 
ochronie osób w związku z 
automatycznym przetwarzaniem danych 
osobowych oraz europejskiej Konwencji o 
ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności.

Or. en

Poprawka 125
Axel Voss
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Państwa członkowskie powinny
dzielić się z innymi państwami 
członkowskimi danymi, które otrzymały, 
jeżeli takie przekazywanie jest niezbędne 
do zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym lub poważnej 
przestępczości, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania. Przepisy niniejszej dyrektywy 
powinny obowiązywać bez uszczerbku dla 
innych unijnych instrumentów dotyczących 
wymiany informacji między policją i 
organami sądowymi, w tym decyzji Rady 
2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 
r. ustanawiającej Europejski Urząd Policji 
(Europol) oraz decyzji ramowej Rady 
2006/690/WSiSW z dnia 18 września 2006 
r. w sprawie uproszczenia wymiany 
informacji i danych wywiadowczych 
między organami ścigania państw 
członkowskich Unii Europejskiej. Taka 
wymiana danych PNR między organami 
ścigania i organami sądowymi powinna 
być regulowana przepisami o współpracy 
policyjnej i współpracy wymiarów 
sprawiedliwości.

(20) Jednostka do spraw informacji o 
pasażerach powinna dzielić się z 
państwami członkowskimi danymi, które 
otrzymała, jeżeli takie przekazywanie jest 
niezbędne do zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym lub poważnej 
przestępczości, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania. Przepisy niniejszej dyrektywy 
powinny obowiązywać bez uszczerbku dla 
innych unijnych instrumentów dotyczących 
wymiany informacji między policją i 
organami sądowymi, w tym decyzji Rady 
2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 
r. ustanawiającej Europejski Urząd Policji 
(Europol) oraz decyzji ramowej Rady 
2006/690/WSiSW z dnia 18 września 2006 
r. w sprawie uproszczenia wymiany 
informacji i danych wywiadowczych 
między organami ścigania państw 
członkowskich Unii Europejskiej. Taka 
wymiana danych PNR między organami 
ścigania i organami sądowymi powinna 
być regulowana przepisami o współpracy 
policyjnej i współpracy wymiarów 
sprawiedliwości.

Or. de

Poprawka 126
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Państwa członkowskie powinny 
dzielić się z innymi państwami 
członkowskimi danymi, które otrzymały, 
jeżeli takie przekazywanie jest niezbędne 

(20) Państwa członkowskie powinny 
dzielić się z innymi państwami 
członkowskimi danymi, które otrzymały, 
jeżeli takie przekazywanie jest niezbędne 
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do zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym lub poważnej 
przestępczości, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania. Przepisy niniejszej dyrektywy 
powinny obowiązywać bez uszczerbku dla 
innych unijnych instrumentów 
dotyczących wymiany informacji między 
policją i organami sądowymi, w tym 
decyzji Rady 2009/371/WSiSW z dnia 6 
kwietnia 2009 r. ustanawiającej 
Europejski Urząd Policji (Europol) oraz 
decyzji ramowej Rady 2006/690/WSiSW z 
dnia 18 września 2006 r. w sprawie 
uproszczenia wymiany informacji i 
danych wywiadowczych między organami 
ścigania państw członkowskich Unii 
Europejskiej. Taka wymiana danych PNR 
między organami ścigania i organami 
sądowymi powinna być regulowana 
przepisami o współpracy policyjnej i 
współpracy wymiarów sprawiedliwości.

do zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym lub poważnej 
przestępczości transgranicznej, 
określonym w niniejszej dyrektywie, a 
także ich wykrywania, prowadzenia 
dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania. 
Taka wymiana danych PNR między 
organami ścigania i organami sądowymi 
powinna być regulowana przepisami o 
współpracy policyjnej i współpracy 
wymiarów sprawiedliwości.

Or. en

Poprawka 127
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Państwa członkowskie powinny 
dzielić się z innymi państwami 
członkowskimi danymi, które otrzymały, 
jeżeli takie przekazywanie jest niezbędne 
do zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym lub poważnej 
przestępczości, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania. Przepisy niniejszej dyrektywy 
powinny obowiązywać bez uszczerbku dla 
innych unijnych instrumentów dotyczących 
wymiany informacji między policją i 
organami sądowymi, w tym decyzji Rady 

(20) Państwa członkowskie powinny 
dzielić się z innymi państwami 
członkowskimi danymi, które otrzymały, 
jeżeli takie przekazywanie jest niezbędne 
do zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania. Przepisy niniejszej dyrektywy 
powinny obowiązywać bez uszczerbku dla 
innych unijnych instrumentów dotyczących 
wymiany informacji między policją i 
organami sądowymi, w tym decyzji Rady 
2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 
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2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 
r. ustanawiającej Europejski Urząd Policji 
(Europol) oraz decyzji ramowej Rady 
2006/690/WSiSW z dnia 18 września 2006 
r. w sprawie uproszczenia wymiany 
informacji i danych wywiadowczych 
między organami ścigania państw 
członkowskich Unii Europejskiej. Taka 
wymiana danych PNR między organami 
ścigania i organami sądowymi powinna 
być regulowana przepisami o współpracy 
policyjnej i współpracy wymiarów 
sprawiedliwości.

r. ustanawiającej Europejski Urząd Policji 
(Europol) oraz decyzji ramowej Rady 
2006/690/WSiSW z dnia 18 września 2006 
r. w sprawie uproszczenia wymiany 
informacji i danych wywiadowczych 
między organami ścigania państw 
członkowskich Unii Europejskiej. Taka 
wymiana danych PNR między organami 
ścigania i organami sądowymi powinna 
być regulowana przepisami o współpracy 
policyjnej i współpracy wymiarów 
sprawiedliwości.

Or. en

Poprawka 128
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Państwa członkowskie powinny 
dzielić się z innymi państwami 
członkowskimi danymi, które otrzymały, 
jeżeli takie przekazywanie jest niezbędne 
do zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym lub poważnej 
przestępczości, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania. Przepisy niniejszej dyrektywy 
powinny obowiązywać bez uszczerbku dla 
innych unijnych instrumentów dotyczących 
wymiany informacji między policją i 
organami sądowymi, w tym decyzji Rady 
2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 
r. ustanawiającej Europejski Urząd Policji 
(Europol) oraz decyzji ramowej Rady 
2006/690/WSiSW z dnia 18 września 2006 
r. w sprawie uproszczenia wymiany 
informacji i danych wywiadowczych 
między organami ścigania państw 
członkowskich Unii Europejskiej. Taka 
wymiana danych PNR między organami 

(20) Państwa członkowskie powinny 
dzielić się z innymi państwami 
członkowskimi danymi, które otrzymały, 
jeżeli takie przekazywanie jest niezbędne 
do zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym lub poważnej 
przestępczości transgranicznej, ich 
wykrywania, prowadzenia dochodzeń w 
ich sprawie i ich ścigania. Przepisy 
niniejszej dyrektywy powinny 
obowiązywać bez uszczerbku dla innych 
unijnych instrumentów dotyczących 
wymiany informacji między policją i 
organami sądowymi, w tym decyzji Rady 
2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 
r. ustanawiającej Europejski Urząd Policji 
(Europol) oraz decyzji ramowej Rady 
2006/690/WSiSW z dnia 18 września 2006 
r. w sprawie uproszczenia wymiany 
informacji i danych wywiadowczych 
między organami ścigania państw 
członkowskich Unii Europejskiej. Taka 
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ścigania i organami sądowymi powinna 
być regulowana przepisami o współpracy 
policyjnej i współpracy wymiarów 
sprawiedliwości.

wymiana danych PNR między organami 
ścigania i organami sądowymi powinna 
być regulowana przepisami o współpracy 
policyjnej i współpracy wymiarów 
sprawiedliwości.

Or. en

Poprawka 129
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Państwa członkowskie powinny 
dzielić się z innymi państwami 
członkowskimi danymi, które otrzymały, 
jeżeli takie przekazywanie jest niezbędne 
do zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym lub poważnej 
przestępczości, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania. Przepisy niniejszej dyrektywy 
powinny obowiązywać bez uszczerbku dla 
innych unijnych instrumentów dotyczących 
wymiany informacji między policją i 
organami sądowymi, w tym decyzji Rady 
2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 
r. ustanawiającej Europejski Urząd Policji 
(Europol) oraz decyzji ramowej Rady 
2006/690/WSiSW z dnia 18 września 2006 
r. w sprawie uproszczenia wymiany 
informacji i danych wywiadowczych 
między organami ścigania państw 
członkowskich Unii Europejskiej. Taka 
wymiana danych PNR między organami 
ścigania i organami sądowymi powinna 
być regulowana przepisami o współpracy 
policyjnej i współpracy wymiarów 
sprawiedliwości.

(20) Państwa członkowskie powinny 
dzielić się z innymi państwami 
członkowskimi danymi, które otrzymały, 
jeżeli takie przekazywanie jest niezbędne 
do zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym lub poważnej 
przestępczości transgranicznej, ich 
wykrywania, prowadzenia dochodzeń w 
ich sprawie i ich ścigania. Przepisy 
niniejszej dyrektywy powinny 
obowiązywać bez uszczerbku dla innych 
unijnych instrumentów dotyczących 
wymiany informacji między policją i 
organami sądowymi, w tym decyzji Rady 
2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 
r. ustanawiającej Europejski Urząd Policji 
(Europol) oraz decyzji ramowej Rady 
2006/690/WSiSW z dnia 18 września 2006 
r. w sprawie uproszczenia wymiany 
informacji i danych wywiadowczych 
między organami ścigania państw 
członkowskich Unii Europejskiej. Taka 
wymiana danych PNR między organami 
ścigania i organami sądowymi powinna 
być regulowana przepisami o współpracy 
policyjnej i współpracy wymiarów 
sprawiedliwości.

Or. en
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Poprawka 130
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Okres, przez który dane PNR mają 
być zatrzymywane powinien być 
proporcjonalny do celów zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, oraz ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ścigania. Ze względu na charakter danych 
i rodzaje ich wykorzystania, istotne jest 
zatrzymanie danych PNR przez okres 
wystarczający do prowadzenia analiz i 
wykorzystania ich w dochodzeniach. Dla 
zapobieżenia nadmiernemu 
wykorzystywaniu danych niezbędne jest, 
by, po upływie początkowego okresu, były 
one anonimizowane i dostępne wyłącznie 
na bardzo rygorystycznych i 
restrykcyjnych warunkach.

skreślony

Or. en

Poprawka 131
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Okres, przez który dane PNR mają 
być zatrzymywane powinien być 
proporcjonalny do celów zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, oraz ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ścigania. Ze względu na charakter danych 
i rodzaje ich wykorzystania, istotne jest 

(21) Okres, przez który dane PNR mają 
być zatrzymywane powinien być 
niezbędny i proporcjonalny do celów 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości 
transgranicznej, oraz ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ścigania. Dla zapobieżenia nadmiernemu 
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zatrzymanie danych PNR przez okres 
wystarczający do prowadzenia analiz i 
wykorzystania ich w dochodzeniach. Dla 
zapobieżenia nadmiernemu 
wykorzystywaniu danych niezbędne jest, 
by, po upływie początkowego okresu, były 
one anonimizowane i dostępne wyłącznie 
na bardzo rygorystycznych i 
restrykcyjnych warunkach.

wykorzystywaniu danych niezbędne jest, 
by, po upływie początkowego okresu, były 
one depersonalizowane i dostępne 
wyłącznie na bardzo rygorystycznych i 
restrykcyjnych warunkach.

Or. en

Poprawka 132
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Okres, przez który dane PNR mają 
być zatrzymywane powinien być 
proporcjonalny do celów zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, oraz ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ścigania. Ze względu na charakter danych i 
rodzaje ich wykorzystania, istotne jest 
zatrzymanie danych PNR przez okres 
wystarczający do prowadzenia analiz i 
wykorzystania ich w dochodzeniach. Dla 
zapobieżenia nadmiernemu 
wykorzystywaniu danych niezbędne jest, 
by, po upływie początkowego okresu, były 
one anonimizowane i dostępne wyłącznie 
na bardzo rygorystycznych i 
restrykcyjnych warunkach.

(21) Okres, przez który dane PNR mają 
być zatrzymywane powinien być 
proporcjonalny do celów zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, oraz ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ścigania. Ze względu na charakter danych i 
rodzaje ich wykorzystania, istotne jest 
zatrzymanie danych PNR przez okres 
wystarczający do prowadzenia analiz i 
wykorzystania ich w dochodzeniach.

Or. en

Poprawka 133
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Okres, przez który dane PNR mają 
być zatrzymywane powinien być 
proporcjonalny do celów zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, oraz ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ścigania. Ze względu na charakter danych 
i rodzaje ich wykorzystania, istotne jest 
zatrzymanie danych PNR przez okres 
wystarczający do prowadzenia analiz i 
wykorzystania ich w dochodzeniach. Dla 
zapobieżenia nadmiernemu 
wykorzystywaniu danych niezbędne jest, 
by, po upływie początkowego okresu, były 
one anonimizowane i dostępne wyłącznie 
na bardzo rygorystycznych i 
restrykcyjnych warunkach.

(21) Okres, przez który dane PNR mają 
być zatrzymywane powinien być 
proporcjonalny do celów zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym i poważnej 
przestępczości transgranicznej, oraz ich 
wykrywania, prowadzenia dochodzeń w 
ich sprawie i ścigania. Dla zapobieżenia 
nadmiernemu wykorzystywaniu danych 
niezbędne jest, by, po upływie 
początkowego okresu, były one trwale
anonimizowane i dostępne wyłącznie na 
bardzo rygorystycznych i restrykcyjnych 
warunkach.

Or. en

Poprawka 134
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Okres, przez który dane PNR mają 
być zatrzymywane powinien być 
proporcjonalny do celów zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, oraz ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ścigania. Ze względu na charakter danych i 
rodzaje ich wykorzystania, istotne jest 
zatrzymanie danych PNR przez okres 
wystarczający do prowadzenia analiz i 
wykorzystania ich w dochodzeniach. Dla 
zapobieżenia nadmiernemu 
wykorzystywaniu danych niezbędne jest, 

(21) Okres, przez który dane PNR mają 
być zatrzymywane powinien być 
proporcjonalny do celów zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym i poważnej 
przestępczości transgranicznej, oraz ich 
wykrywania, prowadzenia dochodzeń w 
ich sprawie i ścigania. Ze względu na 
charakter danych i rodzaje ich 
wykorzystania, istotne jest zatrzymanie 
danych PNR przez okres wystarczający do 
prowadzenia analiz i wykorzystania ich w 
dochodzeniach. Dla zapobieżenia 
nadmiernemu wykorzystywaniu danych 
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by, po upływie początkowego okresu, były 
one anonimizowane i dostępne wyłącznie 
na bardzo rygorystycznych i 
restrykcyjnych warunkach.

niezbędne jest, by, po upływie 
początkowego okresu, były one całkowicie
anonimizowane.

Or. en

Poprawka 135
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Okres, przez który dane PNR mają 
być zatrzymywane powinien być 
proporcjonalny do celów zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, oraz ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ścigania. Ze względu na charakter danych i 
rodzaje ich wykorzystania, istotne jest 
zatrzymanie danych PNR przez okres 
wystarczający do prowadzenia analiz i 
wykorzystania ich w dochodzeniach. Dla 
zapobieżenia nadmiernemu 
wykorzystywaniu danych niezbędne jest, 
by, po upływie początkowego okresu, były 
one anonimizowane i dostępne wyłącznie 
na bardzo rygorystycznych i 
restrykcyjnych warunkach.

(21) Okres, przez który dane PNR mają 
być zatrzymywane powinien być 
proporcjonalny do celów zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym oraz ich 
wykrywania, prowadzenia dochodzeń w 
ich sprawie i ścigania. Ze względu na 
charakter danych i rodzaje ich 
wykorzystania, istotne jest zatrzymanie 
danych PNR przez okres wystarczający do 
prowadzenia analiz i wykorzystania ich w 
dochodzeniach. Dla zapobieżenia 
nadmiernemu wykorzystywaniu danych 
niezbędne jest, by, po upływie 
początkowego okresu, były one 
anonimizowane i dostępne wyłącznie na 
bardzo rygorystycznych i restrykcyjnych 
warunkach.

Or. en

Poprawka 136
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Okres, przez który dane PNR mają (21) Okres, przez który dane PNR mają 
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być zatrzymywane powinien być 
proporcjonalny do celów zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, oraz ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ścigania. Ze względu na charakter danych i 
rodzaje ich wykorzystania, istotne jest 
zatrzymanie danych PNR przez okres 
wystarczający do prowadzenia analiz i 
wykorzystania ich w dochodzeniach. Dla 
zapobieżenia nadmiernemu 
wykorzystywaniu danych niezbędne jest, 
by, po upływie początkowego okresu, były 
one anonimizowane i dostępne wyłącznie 
na bardzo rygorystycznych i 
restrykcyjnych warunkach.

być zatrzymywane powinien być 
proporcjonalny do celów zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym i poważnej 
przestępczości transgranicznej, oraz ich 
wykrywania, prowadzenia dochodzeń w 
ich sprawie i ścigania. Ze względu na 
charakter danych i rodzaje ich 
wykorzystania, istotne jest zatrzymanie 
danych PNR przez okres wystarczający do 
prowadzenia analiz i wykorzystania ich w 
dochodzeniach.

Or. en

Poprawka 137
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W przypadkach, w których dane PNR 
zostały przekazane przez właściwy organ i 
są wykorzystywane w kontekście 
konkretnych postępowań 
przygotowawczych lub postępowań 
sądowych przed sądem karnym, 
zatrzymanie takich danych przez właściwy 
organ powinno być regulowane prawem 
krajowym państwa członkowskiego, 
niezależnie od okresów zatrzymania 
określonych niniejszą dyrektywą.

skreślony

Or. en

Poprawka 138
Alexander Alvaro
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Przetwarzanie danych PNR na 
szczeblu krajowym w każdym państwie 
członkowskim przez jednostki ds. 
informacji o pasażerach oraz przez 
właściwe organy powinno podlegać 
normom ochrony danych wynikających z 
ich prawa krajowego, zgodnych z decyzją 
ramową 2008/977/WSiSW z dnia 27 
listopada 2008 r. w sprawie ochrony 
danych osobowych przetwarzanych w 
ramach współpracy policyjnej i sądowej w 
sprawach karnych („decyzja ramowa 
2008/977/WSiSW”).

skreślony

Or. en

Poprawka 139
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Przetwarzanie danych PNR na 
szczeblu krajowym w każdym państwie 
członkowskim przez jednostki ds. 
informacji o pasażerach oraz przez 
właściwe organy powinno podlegać 
normom ochrony danych wynikających z 
ich prawa krajowego, zgodnych z decyzją 
ramową 2008/977/WSiSW z dnia 27 
listopada 2008 r. w sprawie ochrony 
danych osobowych przetwarzanych w 
ramach współpracy policyjnej i sądowej w 
sprawach karnych („decyzja ramowa 
2008/977/WSiSW”).

(23) Przetwarzanie danych PNR na 
szczeblu krajowym w każdym państwie 
członkowskim przez jednostki ds. 
informacji o pasażerach oraz przez 
właściwe organy powinno podlegać 
normom ochrony danych wynikających z 
ich prawa krajowego, zgodnych z 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia […] w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych przez właściwe organy 
na potrzeby zapobiegania przestępstwom, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, 
wykrywania ich i ścigania albo 
wykonywania kar kryminalnych oraz 
swobodnego przepływu takich danych, a 
także zapewniających zgodność z wysokim 
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poziomem ochrony przewidzianym w 
Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej, Konwencji nr 108 Rady 
Europy o ochronie osób w związku z 
automatycznym przetwarzaniem danych 
osobowych oraz europejskiej Konwencji o 
ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywę w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez właściwe organy na potrzeby zapobiegania przestępstwom, prowadzenia
dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich i ścigania albo wykonywania kar kryminalnych 
oraz swobodnego przepływu takich danych należy przyjąć przed przyjęciem dyrektywy w 
sprawie unijnych danych PNR.

Poprawka 140
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Przetwarzanie danych PNR na 
szczeblu krajowym w każdym państwie 
członkowskim przez jednostki ds. 
informacji o pasażerach oraz przez 
właściwe organy powinno podlegać 
normom ochrony danych wynikających z 
ich prawa krajowego, zgodnych z decyzją 
ramową 2008/977/WSiSW z dnia 27 
listopada 2008 r. w sprawie ochrony 
danych osobowych przetwarzanych w 
ramach współpracy policyjnej i sądowej w 
sprawach karnych („decyzja ramowa 
2008/977/WSiSW”).

(23) Przetwarzanie danych PNR na 
szczeblu krajowym w każdym państwie 
członkowskim przez właściwe organy 
powinno podlegać normom ochrony 
danych wynikających z ich prawa 
krajowego, zgodnych z decyzją ramową 
2008/977/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 
r. w sprawie ochrony danych osobowych 
przetwarzanych w ramach współpracy 
policyjnej i sądowej w sprawach karnych 
(„decyzja ramowa 2008/977/WSiSW”).

Or. de
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Poprawka 141
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Przetwarzanie danych PNR na 
szczeblu krajowym w każdym państwie 
członkowskim przez jednostki ds. 
informacji o pasażerach oraz przez 
właściwe organy powinno podlegać 
normom ochrony danych wynikających z 
ich prawa krajowego, zgodnych z decyzją 
ramową 2008/977/WSiSW z dnia 27 
listopada 2008 r. w sprawie ochrony 
danych osobowych przetwarzanych w 
ramach współpracy policyjnej i sądowej w 
sprawach karnych („decyzja ramowa 
2008/977/WSiSW”).

(23) Przetwarzanie danych PNR na 
szczeblu krajowym w każdym państwie 
członkowskim przez jednostki ds. 
informacji o pasażerach oraz przez 
właściwe organy powinno podlegać 
normom ochrony danych wynikających z 
ich prawa krajowego, zgodnych z decyzją 
ramową 2008/977/WSiSW z dnia 27 
listopada 2008 r. w sprawie ochrony 
danych osobowych przetwarzanych w 
ramach współpracy policyjnej i sądowej w 
sprawach karnych („decyzja ramowa 
2008/977/WSiSW”) oraz z dyrektywą 
95/46/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 24 października 1995 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w 
zakresie przetwarzania danych osobowych 
i swobodnego przepływu tych danych1.
_____________
1 Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s.31.

Or. en

Poprawka 142
Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23 a) Przewoźnicy lotniczy gromadzący 
dane kontaktowe pasażerów, którzy 
dokonali rezerwacji biletów za 
pośrednictwem biura podróży, nie powinni 
mieć możliwości wykorzystywania tych 
danych do celów handlowych.
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Uzasadnienie

Przewoźnik lotniczy nie może wykorzystywać do celów handlowych danych dotyczących 
pasażerów, którzy świadomie przekazali je tylko biuru podróży.

Poprawka 143
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Uwzględniając prawo do ochrony 
danych osobowych, prawa podmiotów, 
których dotyczą dane, dotyczące 
przetwarzania ich własnych danych PNR, 
takie jak prawo do wglądu, poprawienia, 
usunięcia i zablokowania, jak również 
prawo do odszkodowania i sądowych 
środków ochrony prawnej, powinny być 
zgodne z decyzją ramową 
2008/977/WSiSW.

skreślony

Or. en

Poprawka 144
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Uwzględniając prawo do ochrony 
danych osobowych, prawa podmiotów, 
których dotyczą dane, dotyczące 
przetwarzania ich własnych danych PNR, 
takie jak prawo do wglądu, poprawienia, 
usunięcia i zablokowania, jak również 
prawo do odszkodowania i sądowych 
środków ochrony prawnej, powinny być 
zgodne z decyzją ramową 

(24) Uwzględniając prawo do ochrony 
danych osobowych, prawa podmiotów, 
których dotyczą dane, dotyczące 
przetwarzania ich własnych danych PNR, 
takie jak prawo do wglądu, poprawienia, 
usunięcia i zablokowania, jak również 
prawo do odszkodowania i sądowych 
środków ochrony prawnej, powinny być 
zgodne z dyrektywą Parlamentu 
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2008/977/WSiSW. Europejskiego i Rady […] w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych przez 
właściwe organy na potrzeby 
zapobiegania przestępstwom, prowadzenia
dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich 
i ścigania albo wykonywania kar 
kryminalnych oraz swobodnego przepływu 
takich danych, Kartą praw podstawowych 
Unii Europejskiej, Konwencją nr 108 
Rady Europy o ochronie osób w związku z 
automatycznym przetwarzaniem danych 
osobowych oraz europejską Konwencją o 
ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywę w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez właściwe organy na potrzeby zapobiegania przestępstwom, prowadzenia 
dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich i ścigania albo wykonywania kar kryminalnych 
oraz swobodnego przepływu takich danych należy przyjąć przed przyjęciem dyrektywy w 
sprawie unijnych danych PNR.

Poprawka 145
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Uwzględniając prawo do ochrony 
danych osobowych, prawa podmiotów, 
których dotyczą dane, dotyczące 
przetwarzania ich własnych danych PNR, 
takie jak prawo do wglądu, poprawienia, 
usunięcia i zablokowania, jak również 
prawo do odszkodowania i sądowych 
środków ochrony prawnej, powinny być 
zgodne z decyzją ramową 
2008/977/WSiSW.

(24) Uwzględniając prawo do ochrony 
danych osobowych, prawa podmiotów, 
których dotyczą dane, dotyczące 
przetwarzania ich własnych danych PNR, 
takie jak prawo do wglądu, poprawienia, 
usunięcia i zablokowania, jak również 
prawo do odszkodowania i sądowych 
środków ochrony prawnej, powinny być 
zgodne z decyzją ramową 
2008/977/WSiSW oraz dyrektywą 
95/46/WE.
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Poprawka 146
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Uwzględniając prawo pasażerów do 
uzyskania informacji o przetwarzaniu ich 
danych osobowych, państwa członkowskie 
powinny zapewnić, by pasażerowie 
otrzymywali dokładne informacje na 
temat gromadzenia danych PNR i 
przekazywaniu ich do jednostki do spraw 
informacji o pasażerach.

skreślony

Or. en

Poprawka 147
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Uwzględniając prawo pasażerów do 
uzyskania informacji o przetwarzaniu ich 
danych osobowych, państwa członkowskie 
powinny zapewnić, by pasażerowie 
otrzymywali dokładne informacje na temat 
gromadzenia danych PNR i przekazywaniu 
ich do jednostki do spraw informacji o 
pasażerach.

(25) Uwzględniając prawo pasażerów do 
uzyskania informacji o przetwarzaniu ich 
danych osobowych, państwa członkowskie 
powinny zapewnić, by pasażerowie 
otrzymywali w odpowiednim czasie i w 
przejrzysty sposób dokładne i kompletne
informacje na temat gromadzenia danych 
PNR i przekazywaniu ich do jednostki do 
spraw informacji o pasażerach.

Or. en
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Poprawka 148
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, aby koszty wynikające z 
działań mających na celu wykorzystanie 
danych PNR nie zostały przeniesione na 
pasażerów.

Or. en

Poprawka 149
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Przekazywanie danych przez państwa 
członkowskie do państw trzecich powinno 
być dopuszczalne wyłącznie na podstawie 
oceny każdego indywidualnego przypadku 
oraz zgodnie z decyzją ramową 
2008/977/WSiSW. Aby zagwarantować 
ochronę danych osobowych, takie 
transfery powinny podlegać dodatkowym 
wymogom dotyczącym celu 
przekazywania, jakości organu 
odbierającego oraz gwarancji mających 
zastosowanie do danych osobowych 
przekazywanych do państwa trzeciego.

skreślony

Or. en

Poprawka 150
Sophia in 't Veld
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Przekazywanie danych przez państwa 
członkowskie do państw trzecich powinno 
być dopuszczalne wyłącznie na podstawie 
oceny każdego indywidualnego przypadku 
oraz zgodnie z decyzją ramową 
2008/977/WSiSW. Aby zagwarantować 
ochronę danych osobowych, takie transfery 
powinny podlegać dodatkowym wymogom 
dotyczącym celu przekazywania, jakości 
organu odbierającego oraz gwarancji 
mających zastosowanie do danych 
osobowych przekazywanych do państwa 
trzeciego.

(26) Przekazywanie danych przez państwa 
członkowskie do państw trzecich powinno 
być dopuszczalne wyłącznie na podstawie 
oceny w każdym indywidualnym
przypadku, czy takie przekazanie jest 
niezbędne i proporcjonalne do celów 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości 
transgranicznej oraz ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania, oraz odbywać się zgodnie z 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia xx/xx/201x r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych przez 
właściwe organy na potrzeby 
zapobiegania przestępstwom, prowadzenia 
dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich 
i ścigania albo wykonywania kar 
kryminalnych oraz swobodnego przepływu 
takich danych, a także podlegać 
wymogowi uprzedniego uzyskania 
zezwolenia sądu. Aby zagwarantować 
ochronę danych osobowych, takie transfery 
powinny podlegać dodatkowym wymogom 
dotyczącym celu przekazywania, jakości 
organu odbierającego oraz gwarancji 
mających zastosowanie do danych 
osobowych przekazywanych do państwa 
trzeciego, przy zapewnieniu zgodności z
Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej, Konwencją nr 108 Rady 
Europy o ochronie osób w związku z 
automatycznym przetwarzaniem danych 
osobowych oraz europejską Konwencją o 
ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności.

Or. en
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Poprawka 151
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Przekazywanie danych przez państwa 
członkowskie do państw trzecich powinno 
być dopuszczalne wyłącznie na podstawie 
oceny każdego indywidualnego przypadku 
oraz zgodnie z decyzją ramową 
2008/977/WSiSW. Aby zagwarantować 
ochronę danych osobowych, takie transfery 
powinny podlegać dodatkowym wymogom 
dotyczącym celu przekazywania, jakości 
organu odbierającego oraz gwarancji 
mających zastosowanie do danych 
osobowych przekazywanych do państwa 
trzeciego.

(26) Przekazywanie danych przez 
jednostkę do spraw informacji o 
pasażerach do państw trzecich powinno 
być dopuszczalne wyłącznie na podstawie 
oceny każdego indywidualnego przypadku 
oraz zgodnie z decyzją ramową 
2008/977/WSiSW. Aby zagwarantować 
ochronę danych osobowych, takie transfery 
powinny podlegać dodatkowym wymogom 
dotyczącym celu przekazywania, jakości 
organu odbierającego oraz gwarancji 
mających zastosowanie do danych 
osobowych przekazywanych do państwa 
trzeciego.

Or. de

Poprawka 152
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Przekazywanie danych przez państwa 
członkowskie do państw trzecich powinno 
być dopuszczalne wyłącznie na podstawie 
oceny każdego indywidualnego przypadku 
oraz zgodnie z decyzją ramową 
2008/977/WSiSW. Aby zagwarantować 
ochronę danych osobowych, takie 
transfery powinny podlegać dodatkowym 
wymogom dotyczącym celu 
przekazywania, jakości organu 
odbierającego oraz gwarancji mających 
zastosowanie do danych osobowych 
przekazywanych do państwa trzeciego.

(26) Przekazywanie danych PNR przez 
państwa członkowskie do państw trzecich 
powinno być dozwolone wyłącznie po 
indywidualnej ocenie każdego przypadku 
oraz zgodnie z decyzją ramową 
2008/977/WSiSW i prawem Unii w 
zakresie ochrony danych.
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Poprawka 153
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) Przekazywanie danych PNR 
powinno ograniczać się do przypadków, 
gdy jest to niezbędne do celów 
zapobiegania konkretnym przestępstwom 
terrorystycznym i ich wykrywania, gdy 
zaangażowane są państwa trzecie, i 
odbywać się wyłącznie w zgodności z 
prawem Unii w zakresie ochrony danych.

Or. en

Poprawka 154
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Krajowy organ nadzoru ustanowiony 
w ramach wdrażania decyzji ramowej 
2008/977/WSiSW powinien odpowiadać 
również za doradztwo w dziedzinie 
stosowania i wdrażania przepisów 
niniejszej dyrektywy oraz monitorowanie 
tych procesów.

skreślony

Or. en

Poprawka 155
Sophia in 't Veld
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Krajowy organ nadzoru ustanowiony 
w ramach wdrażania decyzji ramowej 
2008/977/WSiSW powinien odpowiadać 
również za doradztwo w dziedzinie 
stosowania i wdrażania przepisów 
niniejszej dyrektywy oraz monitorowanie 
tych procesów.

(27) Krajowy organ nadzoru, który
zostanie ustanowiony w ramach wdrażania 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady […] w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych przez właściwe organy 
na potrzeby zapobiegania przestępstwom, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, 
wykrywania ich i ścigania albo 
wykonywania kar kryminalnych oraz 
swobodnego przepływu takich danych, 
powinien odpowiadać również za 
doradztwo w dziedzinie stosowania i 
wdrażania przepisów niniejszej dyrektywy 
oraz monitorowanie tych procesów.
Krajowe organy ds. ochrony danych są 
odpowiedzialne za doradztwo w dziedzinie 
stosowania i wdrażania przepisów 
niniejszej dyrektywy dotyczących ochrony 
danych oraz za monitorowanie tych 
procesów.

Or. en

Poprawka 156
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Niniejsza dyrektywa nie wpływa na 
możliwość ustanowienia przez państwa 
członkowskie, w swoim prawie krajowym, 
systemu gromadzenia danych PNR i 
zarządzania tymi danymi do celów innych 
niż te określone w niniejszej dyrektywie 
lub gromadzenia danych pochodzących od 
innych dostawców usług transportowych 
niż ci określeni w niniejszej dyrektywie, w 

skreślony
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odniesieniu do lotów wewnętrznych, pod 
warunkiem przestrzegania odpowiednich 
przepisów o ochronie danych, o ile takie 
wewnętrzne przepisy respektują dorobek 
prawny Unii. Kwestia gromadzenia 
danych PNR dotyczących lotów 
wewnętrznych powinna być przedmiotem 
szczególnej refleksji w przyszłości.

Or. en

Poprawka 157
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Niniejsza dyrektywa nie wpływa na 
możliwość ustanowienia przez państwa 
członkowskie, w swoim prawie krajowym, 
systemu gromadzenia danych PNR i 
zarządzania tymi danymi do celów innych 
niż te określone w niniejszej dyrektywie 
lub gromadzenia danych pochodzących od 
innych dostawców usług transportowych 
niż ci określeni w niniejszej dyrektywie, w 
odniesieniu do lotów wewnętrznych, pod 
warunkiem przestrzegania odpowiednich 
przepisów o ochronie danych, o ile takie 
wewnętrzne przepisy respektują dorobek 
prawny Unii. Kwestia gromadzenia 
danych PNR dotyczących lotów 
wewnętrznych powinna być przedmiotem 
szczególnej refleksji w przyszłości.

skreślony

Or. en

Poprawka 158
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Niniejsza dyrektywa nie wpływa na 
możliwość ustanowienia przez państwa 
członkowskie, w swoim prawie krajowym, 
systemu gromadzenia danych PNR i 
zarządzania tymi danymi do celów innych 
niż te określone w niniejszej dyrektywie 
lub gromadzenia danych pochodzących od 
innych dostawców usług transportowych 
niż ci określeni w niniejszej dyrektywie, w 
odniesieniu do lotów wewnętrznych, pod 
warunkiem przestrzegania odpowiednich 
przepisów o ochronie danych, o ile takie 
wewnętrzne przepisy respektują dorobek 
prawny Unii. Kwestia gromadzenia 
danych PNR dotyczących lotów 
wewnętrznych powinna być przedmiotem 
szczególnej refleksji w przyszłości.

skreślony

Or. en

Poprawka 159
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Niniejsza dyrektywa nie wpływa na 
możliwość ustanowienia przez państwa 
członkowskie, w swoim prawie krajowym, 
systemu gromadzenia danych PNR i 
zarządzania tymi danymi do celów innych 
niż te określone w niniejszej dyrektywie 
lub gromadzenia danych pochodzących od 
innych dostawców usług transportowych 
niż ci określeni w niniejszej dyrektywie, w 
odniesieniu do lotów wewnętrznych, pod 
warunkiem przestrzegania odpowiednich 
przepisów o ochronie danych, o ile takie 
wewnętrzne przepisy respektują dorobek 
prawny Unii. Kwestia gromadzenia 
danych PNR dotyczących lotów 

skreślony
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wewnętrznych powinna być przedmiotem 
szczególnej refleksji w przyszłości.

Or. en

Poprawka 160
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Niniejsza dyrektywa nie wpływa na 
możliwość ustanowienia przez państwa 
członkowskie, w swoim prawie krajowym, 
systemu gromadzenia danych PNR i 
zarządzania tymi danymi do celów innych 
niż te określone w niniejszej dyrektywie 
lub gromadzenia danych pochodzących od 
innych dostawców usług transportowych 
niż ci określeni w niniejszej dyrektywie, w 
odniesieniu do lotów wewnętrznych, pod 
warunkiem przestrzegania odpowiednich 
przepisów o ochronie danych, o ile takie 
wewnętrzne przepisy respektują dorobek 
prawny Unii. Kwestia gromadzenia 
danych PNR dotyczących lotów 
wewnętrznych powinna być przedmiotem 
szczególnej refleksji w przyszłości.

skreślony

Or. en

Poprawka 161
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Niniejsza dyrektywa nie wpływa na 
możliwość ustanowienia przez państwa 
członkowskie, w swoim prawie krajowym, 

skreślony
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systemu gromadzenia danych PNR i 
zarządzania tymi danymi do celów innych 
niż te określone w niniejszej dyrektywie 
lub gromadzenia danych pochodzących od 
innych dostawców usług transportowych 
niż ci określeni w niniejszej dyrektywie, w 
odniesieniu do lotów wewnętrznych, pod
warunkiem przestrzegania odpowiednich 
przepisów o ochronie danych, o ile takie 
wewnętrzne przepisy respektują dorobek 
prawny Unii. Kwestia gromadzenia 
danych PNR dotyczących lotów 
wewnętrznych powinna być przedmiotem 
szczególnej refleksji w przyszłości.

Or. de

Poprawka 162
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Niniejsza dyrektywa nie wpływa na 
możliwość ustanowienia przez państwa 
członkowskie, w swoim prawie krajowym, 
systemu gromadzenia danych PNR i 
zarządzania tymi danymi do celów innych 
niż te określone w niniejszej dyrektywie 
lub gromadzenia danych pochodzących od 
innych dostawców usług transportowych 
niż ci określeni w niniejszej dyrektywie, w 
odniesieniu do lotów wewnętrznych, pod 
warunkiem przestrzegania odpowiednich 
przepisów o ochronie danych, o ile takie 
wewnętrzne przepisy respektują dorobek 
prawny Unii. Kwestia gromadzenia 
danych PNR dotyczących lotów 
wewnętrznych powinna być przedmiotem 
szczególnej refleksji w przyszłości.

skreślony

Or. en
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Poprawka 163
Hubert Pirker, Frank Engel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Niniejsza dyrektywa nie wpływa na 
możliwość ustanowienia przez państwa 
członkowskie, w swoim prawie krajowym,
systemu gromadzenia danych PNR i 
zarządzania tymi danymi do celów innych 
niż te określone w niniejszej dyrektywie 
lub gromadzenia danych pochodzących od 
innych dostawców usług transportowych 
niż ci określeni w niniejszej dyrektywie, w 
odniesieniu do lotów wewnętrznych, pod 
warunkiem przestrzegania odpowiednich 
przepisów o ochronie danych, o ile takie 
wewnętrzne przepisy respektują dorobek 
prawny Unii. Kwestia gromadzenia 
danych PNR dotyczących lotów 
wewnętrznych powinna być przedmiotem 
szczególnej refleksji w przyszłości.

(28) Niniejsza dyrektywa nie wpływa na 
możliwość ustanowienia przez państwa 
członkowskie systemu gromadzenia 
danych PNR i zarządzania tymi danymi,
pochodzącymi od innych dostawców usług 
transportowych niż ci określeni w 
niniejszej dyrektywie, pod warunkiem 
przestrzegania odpowiednich przepisów o 
ochronie danych, o ile takie wewnętrzne 
przepisy respektują dorobek prawny Unii.

Or. de

Poprawka 164
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Niniejsza dyrektywa nie wpływa na 
możliwość ustanowienia przez państwa 
członkowskie, w swoim prawie krajowym, 
systemu gromadzenia danych PNR i 
zarządzania tymi danymi do celów innych 
niż te określone w niniejszej dyrektywie 
lub gromadzenia danych pochodzących od 
innych dostawców usług transportowych 
niż ci określeni w niniejszej dyrektywie, w 
odniesieniu do lotów wewnętrznych, pod 

(28) Niniejsza dyrektywa nie wpływa na 
możliwość ustanowienia przez państwa 
członkowskie, w swoim prawie krajowym, 
systemu gromadzenia danych PNR i 
zarządzania tymi danymi do celów innych 
niż te określone w niniejszej dyrektywie 
lub gromadzenia danych pochodzących od 
innych dostawców usług transportowych 
niż ci określeni w niniejszej dyrektywie, w 
odniesieniu do lotów wewnętrznych, pod 
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warunkiem przestrzegania odpowiednich 
przepisów o ochronie danych, o ile takie 
wewnętrzne przepisy respektują dorobek 
prawny Unii. Kwestia gromadzenia 
danych PNR dotyczących lotów 
wewnętrznych powinna być przedmiotem 
szczególnej refleksji w przyszłości.

warunkiem przestrzegania odpowiednich 
przepisów o ochronie danych, o ile takie 
wewnętrzne przepisy respektują dorobek 
prawny Unii. 

Or. en

Poprawka 165
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) W wyniku prawnych i technicznych 
różnic w przepisach krajowych 
dotyczących przetwarzania danych 
osobowych w tym danych PNR, 
przewoźnicy lotniczy stają i będą stawali w 
obliczu zróżnicowanych wymogów co do 
rodzajów informacji, które należy 
przekazać, jak również warunków, na 
jakich te informacje mają zostać 
dostarczone właściwym organom 
krajowym. Różnie te mogą utrudniać 
skuteczną współpracę między właściwymi 
organami krajowymi do celów 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości, 
ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń 
w ich sprawie i ich ścigania.

skreślony

Or. en

Poprawka 166
Manfred Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) W wyniku prawnych i technicznych 
różnic w przepisach krajowych 
dotyczących przetwarzania danych 
osobowych w tym danych PNR, 
przewoźnicy lotniczy stają i będą stawali w 
obliczu zróżnicowanych wymogów co do 
rodzajów informacji, które należy 
przekazać, jak również warunków, na 
jakich te informacje mają zostać 
dostarczone właściwym organom 
krajowym. Różnie te mogą utrudniać 
skuteczną współpracę między właściwymi 
organami krajowymi do celów 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości, 
ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń 
w ich sprawie i ich ścigania.

skreślony

Or. de

Poprawka 167
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) W wyniku prawnych i technicznych 
różnic w przepisach krajowych 
dotyczących przetwarzania danych 
osobowych w tym danych PNR, 
przewoźnicy lotniczy stają i będą stawali w 
obliczu zróżnicowanych wymogów co do 
rodzajów informacji, które należy 
przekazać, jak również warunków, na 
jakich te informacje mają zostać 
dostarczone właściwym organom 
krajowym. Różnie te mogą utrudniać 
skuteczną współpracę między właściwymi 
organami krajowymi do celów 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości, 

(29) W wyniku prawnych i technicznych 
różnic w przepisach krajowych 
dotyczących przetwarzania danych 
osobowych w tym danych PNR, 
przewoźnicy lotniczy stają i będą stawali w 
obliczu zróżnicowanych wymogów co do 
rodzajów informacji, które należy 
przekazać, jak również warunków, na 
jakich te informacje mają zostać 
dostarczone właściwym organom 
krajowym. Różnice te mogą utrudniać 
skuteczną współpracę między właściwymi 
organami krajowymi do celów 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznymi, ich wykrywania, 
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ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń 
w ich sprawie i ich ścigania.

prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania.

Or. en

Poprawka 168
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) W wyniku prawnych i technicznych 
różnic w przepisach krajowych 
dotyczących przetwarzania danych 
osobowych w tym danych PNR, 
przewoźnicy lotniczy stają i będą stawali w 
obliczu zróżnicowanych wymogów co do 
rodzajów informacji, które należy 
przekazać, jak również warunków, na 
jakich te informacje mają zostać 
dostarczone właściwym organom 
krajowym. Różnie te mogą utrudniać 
skuteczną współpracę między właściwymi 
organami krajowymi do celów 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania.

(29) W wyniku prawnych i technicznych 
różnic w przepisach krajowych 
dotyczących przetwarzania danych 
osobowych w tym danych PNR, 
przewoźnicy lotniczy stają i będą stawali w 
obliczu zróżnicowanych wymogów co do 
rodzajów informacji, które należy 
przekazać, jak również warunków, na 
jakich te informacje mają zostać 
dostarczone właściwym organom 
krajowym. Różnie te mogą utrudniać 
skuteczną współpracę między właściwymi 
organami krajowymi do celów 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości 
transgranicznej, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania.

Or. en

Poprawka 169
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) W wyniku prawnych i technicznych 
różnic w przepisach krajowych 

(29) W wyniku prawnych i technicznych 
różnic w przepisach krajowych 
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dotyczących przetwarzania danych 
osobowych w tym danych PNR, 
przewoźnicy lotniczy stają i będą stawali w 
obliczu zróżnicowanych wymogów co do 
rodzajów informacji, które należy 
przekazać, jak również warunków, na 
jakich te informacje mają zostać 
dostarczone właściwym organom 
krajowym. Różnie te mogą utrudniać 
skuteczną współpracę między właściwymi 
organami krajowymi do celów 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania.

dotyczących przetwarzania danych 
osobowych w tym danych PNR, 
przewoźnicy lotniczy stają i będą stawali w 
obliczu zróżnicowanych wymogów co do 
rodzajów informacji, które należy 
przekazać, jak również warunków, na 
jakich te informacje mają zostać 
dostarczone właściwym organom 
krajowym. Różnie te mogą utrudniać 
skuteczną współpracę między właściwymi 
organami krajowymi do celów 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości 
transgranicznej, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania.

Or. en

Poprawka 170
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Ponieważ cele niniejszej dyrektyw nie 
mogą zostać osiągnięte w sposób 
wystarczający przez państwa członkowskie 
i możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na 
poziomie Unii, Unia może podjąć środki 
zgodnie z zasadą pomocniczości określoną 
w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
określoną w tym artykule, niniejsza 
dyrektywa nie wykracza poza to, co jest 
konieczne do osiągnięcia tego celu.

skreślony

Or. en

Poprawka 171
Manfred Weber
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Ponieważ cele niniejszej dyrektyw nie 
mogą zostać osiągnięte w sposób 
wystarczający przez państwa członkowskie 
i możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na 
poziomie Unii, Unia może podjąć środki 
zgodnie z zasadą pomocniczości określoną 
w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
określoną w tym artykule, niniejsza 
dyrektywa nie wykracza poza to, co jest 
konieczne do osiągnięcia tego celu.

skreślony

Or. de

Poprawka 172
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Niniejsza dyrektywa respektuje prawa 
podstawowe i zasady Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, w 
szczególności prawo do ochrony danych 
osobowych, prawo do prywatności oraz 
prawo do niedyskryminacji, chronione 
przez art. 8, 7 i 21 karty, oraz musi być 
odpowiednio do tego wdrażana. 
Dyrektywa jest zgodna z zasadami 
ochrony danych osobowych, a jej przepisy 
pozostają w zgodności z decyzją ramową 
Rady 2008/977/WSiSW. Ponadto w celu 
zapewnienia zgodności z zasadą 
proporcjonalności, dyrektywa w 
określonych kwestiach zawiera normy 
odnoszące się do ochrony danych 
osobowych bardziej rygorystyczne niż te 
zawarte w decyzji ramowej 
2008/977/WSiSW.

skreślony
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Or. en

Poprawka 173
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Niniejsza dyrektywa respektuje prawa 
podstawowe i zasady Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, w 
szczególności prawo do ochrony danych 
osobowych, prawo do prywatności oraz 
prawo do niedyskryminacji, chronione 
przez art. 8, 7 i 21 karty, oraz musi być 
odpowiednio do tego wdrażana. Dyrektywa 
jest zgodna z zasadami ochrony danych 
osobowych, a jej przepisy pozostają w 
zgodności z decyzją ramową Rady 
2008/977/WSiSW. Ponadto w celu 
zapewnienia zgodności z zasadą 
proporcjonalności, dyrektywa w 
określonych kwestiach zawiera normy 
odnoszące się do ochrony danych 
osobowych bardziej rygorystyczne niż te 
zawarte w decyzji ramowej 
2008/977/WSiSW.

(31) Niniejsza dyrektywa respektuje prawa 
podstawowe i zasady Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, w 
szczególności prawo do ochrony danych 
osobowych, prawo do prywatności oraz 
prawo do niedyskryminacji, chronione 
przez art. 8, 7 i 21 karty, oraz musi być 
odpowiednio do tego wdrażana. Dyrektywa 
jest zgodna z zasadami ochrony danych 
osobowych, w szczególności z art. 16 
TFUE, a jej przepisy pozostają w 
zgodności z decyzją ramową Rady 
2008/977/WSiSW. Ponadto w celu 
zapewnienia zgodności z zasadą 
proporcjonalności, dyrektywa w 
określonych kwestiach zawiera normy 
odnoszące się do ochrony danych 
osobowych bardziej rygorystyczne niż te 
zawarte w decyzji ramowej 
2008/977/WSiSW.

Or. en

Poprawka 174
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Niniejsza dyrektywa respektuje prawa 
podstawowe i zasady Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, w 

(31) Niniejsza dyrektywa respektuje prawa 
podstawowe i zasady Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, w 
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szczególności prawo do ochrony danych 
osobowych, prawo do prywatności oraz 
prawo do niedyskryminacji, chronione 
przez art. 8, 7 i 21 karty, oraz musi być 
odpowiednio do tego wdrażana. Dyrektywa 
jest zgodna z zasadami ochrony danych 
osobowych, a jej przepisy pozostają w 
zgodności z decyzją ramową Rady 
2008/977/WSiSW. Ponadto w celu 
zapewnienia zgodności z zasadą 
proporcjonalności, dyrektywa w 
określonych kwestiach zawiera normy 
odnoszące się do ochrony danych 
osobowych bardziej rygorystyczne niż te 
zawarte w decyzji ramowej 
2008/977/WSiSW.

szczególności prawo do ochrony danych 
osobowych, prawo do prywatności oraz 
prawo do niedyskryminacji, chronione 
przez art. 8, 7 i 21 karty, Konwencję nr 
108 o ochronie osób w związku z 
automatycznym przetwarzaniem danych 
osobowych oraz europejską Konwencję o 
ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności oraz musi być odpowiednio do 
tego wdrażana. Dyrektywa jest zgodna z 
zasadami ochrony danych osobowych, a jej 
przepisy pozostają w zgodności z 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 
Rady [...] w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych przez właściwe organy 
na potrzeby zapobiegania przestępstwom, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, 
wykrywania ich i ścigania albo 
wykonywania kar kryminalnych oraz 
swobodnego przepływu takich danych.

Or. en

Poprawka 175
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) W szczególności zakres dyrektywy 
został ograniczony, na tyle, na ile było to 
możliwe, umożliwia on zatrzymanie 
danych na okres nieprzekraczający 5 lat, 
po czym muszą one zostać usunięte, dane 
muszą zostać zanonimizowane po bardzo 
krótkim okresie oraz zakazane jest 
gromadzenie i wykorzystywanie danych 
szczególnie chronionych. W celu 
zagwarantowania skuteczności i 
wysokiego poziomu ochrony danych, od 
państw członkowskich wymaga się 
zagwarantowania, by niezależny krajowy 
organ nadzoru odpowiadał za doradztwo 

skreślony
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w zakresie przetwarzania danych oraz 
monitorował sposób ich przetwarzania. 
Wszelkie operacje przetwarzania danych 
muszą być rejestrowane lub
dokumentowane na potrzeby weryfikacji 
zgodności z prawem przetwarzania 
danych, monitorowania własnej 
działalności oraz zagwarantowania 
odpowiedniej integralności danych i 
bezpieczeństwa przetwarzania danych. 
Państwa członkowskie muszą również 
zapewnić, by pasażerowi byli w sposób 
jasny i dokładny informowani o 
gromadzeniu danych PNR i 
przysługujących im prawach.

Or. en

Poprawka 176
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) W szczególności zakres dyrektywy 
został ograniczony, na tyle, na ile było to 
możliwe, umożliwia on zatrzymanie 
danych na okres nieprzekraczający 5 lat, 
po czym muszą one zostać usunięte, dane 
muszą zostać zanonimizowane po bardzo 
krótkim okresie oraz zakazane jest 
gromadzenie i wykorzystywanie danych 
szczególnie chronionych. W celu 
zagwarantowania skuteczności i wysokiego 
poziomu ochrony danych, od państw 
członkowskich wymaga się 
zagwarantowania, by niezależny krajowy 
organ nadzoru odpowiadał za doradztwo w 
zakresie przetwarzania danych oraz 
monitorował sposób ich przetwarzania. 
Wszelkie operacje przetwarzania danych 
muszą być rejestrowane lub 
dokumentowane na potrzeby weryfikacji 
zgodności z prawem przetwarzania danych, 

(32) W szczególności zakres dyrektywy 
został ograniczony, na tyle, na ile było to 
możliwe, umożliwia on zatrzymanie 
danych na okres nieprzekraczający trzech 
miesięcy, po czym muszą one zostać trwale 
usunięte, dane muszą zostać 
zdepersonalizowane po bardzo krótkim 
okresie oraz zakazane jest gromadzenie i 
wykorzystywanie danych szczególnie 
chronionych. W celu zagwarantowania 
skuteczności i wysokiego poziomu 
ochrony danych, od państw członkowskich 
wymaga się zagwarantowania, by 
niezależny krajowy organ ds. ochrony 
danych odpowiadał za doradztwo w 
zakresie przetwarzania danych oraz 
monitorował sposób ich przetwarzania.
Wszelkie operacje przetwarzania danych 
muszą być rejestrowane lub 
dokumentowane na potrzeby weryfikacji 



PE486.017v01-00 90/106 AM\898279PL.doc

PL

monitorowania własnej działalności oraz 
zagwarantowania odpowiedniej 
integralności danych i bezpieczeństwa 
przetwarzania danych. Państwa 
członkowskie muszą również zapewnić, by 
pasażerowi byli w sposób jasny i dokładny 
informowani o gromadzeniu danych PNR i 
przysługujących im prawach.

zgodności z prawem przetwarzania danych, 
monitorowania własnej działalności oraz 
zagwarantowania odpowiedniej 
integralności danych i bezpieczeństwa 
przetwarzania danych. Państwa 
członkowskie muszą również zapewnić, by 
pasażerowi byli w sposób jasny i dokładny 
informowani o gromadzeniu danych PNR i 
przysługujących im prawach.

Or. en

Poprawka 177
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) W szczególności zakres dyrektywy 
został ograniczony, na tyle, na ile było to 
możliwe, umożliwia on zatrzymanie 
danych na okres nieprzekraczający 5 lat, 
po czym muszą one zostać usunięte, dane 
muszą zostać zanonimizowane po bardzo 
krótkim okresie oraz zakazane jest 
gromadzenie i wykorzystywanie danych 
szczególnie chronionych. W celu 
zagwarantowania skuteczności i wysokiego 
poziomu ochrony danych, od państw 
członkowskich wymaga się 
zagwarantowania, by niezależny krajowy 
organ nadzoru odpowiadał za doradztwo w 
zakresie przetwarzania danych oraz 
monitorował sposób ich przetwarzania. 
Wszelkie operacje przetwarzania danych 
muszą być rejestrowane lub 
dokumentowane na potrzeby weryfikacji 
zgodności z prawem przetwarzania danych, 
monitorowania własnej działalności oraz 
zagwarantowania odpowiedniej 
integralności danych i bezpieczeństwa 
przetwarzania danych. Państwa 
członkowskie muszą również zapewnić, by 
pasażerowi byli w sposób jasny i dokładny 

(32) W szczególności zakres dyrektywy
został ograniczony, na tyle, na ile było to 
możliwe, umożliwia on zatrzymanie 
danych na okres nieprzekraczający trzech
lat, po czym muszą one zostać usunięte, 
dane muszą zostać zanonimizowane po 
bardzo krótkim okresie oraz zakazane jest 
gromadzenie i wykorzystywanie danych 
szczególnie chronionych. W celu 
zagwarantowania skuteczności i wysokiego 
poziomu ochrony danych, od państw 
członkowskich wymaga się 
zagwarantowania, by niezależny krajowy 
organ nadzoru odpowiadał za doradztwo w 
zakresie przetwarzania danych oraz 
monitorował sposób ich przetwarzania. 
Wszelkie operacje przetwarzania danych 
muszą być rejestrowane lub 
dokumentowane na potrzeby weryfikacji 
zgodności z prawem przetwarzania danych, 
monitorowania własnej działalności oraz 
zagwarantowania odpowiedniej 
integralności danych i bezpieczeństwa 
przetwarzania danych. Państwa 
członkowskie muszą również zapewnić, by 
pasażerowi byli w sposób jasny i dokładny 
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informowani o gromadzeniu danych PNR i 
przysługujących im prawach.

informowani o gromadzeniu danych PNR i 
przysługujących im prawach.

Or. en

Poprawka 178
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) W szczególności zakres dyrektywy 
został ograniczony, na tyle, na ile było to 
możliwe, umożliwia on zatrzymanie 
danych na okres nieprzekraczający 5 lat, 
po czym muszą one zostać usunięte, dane 
muszą zostać zanonimizowane po bardzo 
krótkim okresie oraz zakazane jest 
gromadzenie i wykorzystywanie danych 
szczególnie chronionych. W celu 
zagwarantowania skuteczności i wysokiego 
poziomu ochrony danych, od państw 
członkowskich wymaga się 
zagwarantowania, by niezależny krajowy 
organ nadzoru odpowiadał za doradztwo w 
zakresie przetwarzania danych oraz 
monitorował sposób ich przetwarzania. 
Wszelkie operacje przetwarzania danych 
muszą być rejestrowane lub 
dokumentowane na potrzeby weryfikacji 
zgodności z prawem przetwarzania danych, 
monitorowania własnej działalności oraz 
zagwarantowania odpowiedniej 
integralności danych i bezpieczeństwa 
przetwarzania danych. Państwa 
członkowskie muszą również zapewnić, by 
pasażerowi byli w sposób jasny i dokładny 
informowani o gromadzeniu danych PNR i 
przysługujących im prawach.

(32) W szczególności zakres dyrektywy 
został ograniczony, na tyle, na ile było to 
możliwe, umożliwia on zatrzymanie 
danych na okres nieprzekraczający 30 dni, 
po czym muszą one zostać usunięte, 
zakazane jest gromadzenie i 
wykorzystywanie danych szczególnie 
chronionych. W celu zagwarantowania 
skuteczności i wysokiego poziomu 
ochrony danych, od państw członkowskich 
wymaga się zagwarantowania, by 
niezależny krajowy organ nadzoru 
odpowiadał za doradztwo w zakresie 
przetwarzania danych oraz monitorował 
sposób ich przetwarzania. Wszelkie 
operacje przetwarzania danych muszą być 
rejestrowane lub dokumentowane na 
potrzeby weryfikacji zgodności z prawem 
przetwarzania danych, monitorowania 
własnej działalności oraz zagwarantowania 
odpowiedniej integralności danych i 
bezpieczeństwa przetwarzania danych. 
Państwa członkowskie muszą również 
zapewnić, by pasażerowi byli w sposób 
jasny i dokładny informowani o 
gromadzeniu danych PNR i 
przysługujących im prawach.

Or. en
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Poprawka 179
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) W szczególności zakres dyrektywy 
został ograniczony, na tyle, na ile było to 
możliwe, umożliwia on zatrzymanie 
danych na okres nieprzekraczający 5 lat, po 
czym muszą one zostać usunięte, dane 
muszą zostać zanonimizowane po bardzo 
krótkim okresie oraz zakazane jest 
gromadzenie i wykorzystywanie danych
szczególnie chronionych. W celu 
zagwarantowania skuteczności i wysokiego 
poziomu ochrony danych, od państw 
członkowskich wymaga się 
zagwarantowania, by niezależny krajowy
organ nadzoru odpowiadał za doradztwo w 
zakresie przetwarzania danych oraz 
monitorował sposób ich przetwarzania. 
Wszelkie operacje przetwarzania danych 
muszą być rejestrowane lub 
dokumentowane na potrzeby weryfikacji 
zgodności z prawem przetwarzania danych, 
monitorowania własnej działalności oraz 
zagwarantowania odpowiedniej 
integralności danych i bezpieczeństwa 
przetwarzania danych. Państwa 
członkowskie muszą również zapewnić, by 
pasażerowi byli w sposób jasny i dokładny 
informowani o gromadzeniu danych PNR i 
przysługujących im prawach.

(32) W szczególności zakres dyrektywy 
został ograniczony, na tyle, na ile było to 
możliwe, umożliwia on zatrzymanie 
danych na okres nieprzekraczający 5 lat, po 
czym muszą one zostać usunięte, dane 
muszą zostać zanonimizowane po bardzo 
krótkim okresie oraz zakazane jest 
gromadzenie i wykorzystywanie danych 
szczególnie chronionych. W celu 
zagwarantowania skuteczności i wysokiego 
poziomu ochrony danych wymaga się 
zagwarantowania, by niezależny organ 
nadzoru odpowiadał za doradztwo w 
zakresie przetwarzania danych oraz 
monitorował sposób ich przetwarzania.
Wszelkie operacje przetwarzania danych 
muszą być rejestrowane lub 
dokumentowane na potrzeby weryfikacji 
zgodności z prawem przetwarzania danych, 
monitorowania własnej działalności oraz 
zagwarantowania odpowiedniej 
integralności danych i bezpieczeństwa 
przetwarzania danych. Państwa 
członkowskie muszą zapewnić, by 
pasażerowi byli w sposób jasny i dokładny 
informowani o gromadzeniu danych PNR i 
przysługujących im prawach.

Or. de

Poprawka 180
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 32 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) W szczególności zakres dyrektywy 
został ograniczony, na tyle, na ile było to 
możliwe, umożliwia on zatrzymanie 
danych na okres nieprzekraczający 5 lat, 
po czym muszą one zostać usunięte, dane 
muszą zostać zanonimizowane po bardzo 
krótkim okresie oraz zakazane jest 
gromadzenie i wykorzystywanie danych 
szczególnie chronionych. W celu 
zagwarantowania skuteczności i wysokiego 
poziomu ochrony danych, od państw 
członkowskich wymaga się 
zagwarantowania, by niezależny krajowy 
organ nadzoru odpowiadał za doradztwo w 
zakresie przetwarzania danych oraz 
monitorował sposób ich przetwarzania. 
Wszelkie operacje przetwarzania danych 
muszą być rejestrowane lub 
dokumentowane na potrzeby weryfikacji 
zgodności z prawem przetwarzania danych, 
monitorowania własnej działalności oraz 
zagwarantowania odpowiedniej 
integralności danych i bezpieczeństwa 
przetwarzania danych. Państwa 
członkowskie muszą również zapewnić, by 
pasażerowi byli w sposób jasny i dokładny 
informowani o gromadzeniu danych PNR i 
przysługujących im prawach.

(32) W szczególności zakres dyrektywy 
został ograniczony, na tyle, na ile było to 
możliwe, umożliwia on zatrzymanie 
danych na okres nieprzekraczający 30 dni, 
po czym muszą one zostać usunięte, dane 
muszą zostać zanonimizowane po upływie 
siedmiu dni oraz zakazane jest 
gromadzenie i wykorzystywanie danych 
szczególnie chronionych. W celu 
zagwarantowania skuteczności i wysokiego 
poziomu ochrony danych, od państw 
członkowskich wymaga się 
zagwarantowania, by niezależny krajowy 
organ nadzoru odpowiadał za doradztwo w 
zakresie przetwarzania danych oraz 
monitorował sposób ich przetwarzania. 
Wszelkie operacje przetwarzania danych 
muszą być rejestrowane lub 
dokumentowane na potrzeby weryfikacji 
zgodności z prawem przetwarzania danych, 
monitorowania własnej działalności oraz 
zagwarantowania odpowiedniej 
integralności danych i bezpieczeństwa 
przetwarzania danych. Państwa 
członkowskie muszą również zapewnić, by 
pasażerowi byli w sposób jasny i dokładny 
informowani o gromadzeniu danych PNR i 
przysługujących im prawach.

Or. en

Poprawka 181
Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) W szczególności zakres dyrektywy 
został ograniczony, na tyle, na ile było to 
możliwe, umożliwia on zatrzymanie 
danych na okres nieprzekraczający 5 lat, po 

(32) W szczególności zakres dyrektywy 
został ograniczony, na tyle, na ile było to 
możliwe, umożliwia on zatrzymanie 
danych na okres nieprzekraczający 5 lat, po 
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czym muszą one zostać usunięte, dane 
muszą zostać zanonimizowane po bardzo
krótkim okresie oraz zakazane jest 
gromadzenie i wykorzystywanie danych 
szczególnie chronionych. W celu 
zagwarantowania skuteczności i wysokiego 
poziomu ochrony danych, od państw 
członkowskich wymaga się 
zagwarantowania, by niezależny krajowy 
organ nadzoru odpowiadał za doradztwo w 
zakresie przetwarzania danych oraz 
monitorował sposób ich przetwarzania. 
Wszelkie operacje przetwarzania danych 
muszą być rejestrowane lub 
dokumentowane na potrzeby weryfikacji 
zgodności z prawem przetwarzania danych, 
monitorowania własnej działalności oraz 
zagwarantowania odpowiedniej 
integralności danych i bezpieczeństwa 
przetwarzania danych. Państwa 
członkowskie muszą również zapewnić, by 
pasażerowi byli w sposób jasny i dokładny 
informowani o gromadzeniu danych PNR i 
przysługujących im prawach.

czym muszą one zostać usunięte, dane 
muszą zostać zanonimizowane po krótkim 
okresie, aby dane umożliwiające 
identyfikację osób przestały się ukazywać,
oraz zakazane jest gromadzenie i 
wykorzystywanie danych szczególnie 
chronionych. W celu zagwarantowania 
skuteczności i wysokiego poziomu 
ochrony danych, od państw członkowskich 
wymaga się zagwarantowania, by 
niezależny krajowy organ nadzoru 
odpowiadał za doradztwo w zakresie 
przetwarzania danych oraz monitorował 
sposób ich przetwarzania. Wszelkie 
operacje przetwarzania danych muszą być 
rejestrowane lub dokumentowane na 
potrzeby weryfikacji zgodności z prawem 
przetwarzania danych, monitorowania 
własnej działalności oraz zagwarantowania 
odpowiedniej integralności danych i 
bezpieczeństwa przetwarzania danych.
Państwa członkowskie muszą również 
zapewnić, by pasażerowi byli w sposób 
jasny i dokładny informowani o 
gromadzeniu danych PNR i 
przysługujących im prawach.

Or. fr

Uzasadnienie

Ważne jest umieszczenie zapisu o zamiarze maskowania danych, tj. spowodowania 
niemożności wykrycia tożsamości pasażerów.

Poprawka 182
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) [Zgodnie z art. 3 Protokołu (nr 21) w 
sprawie stanowiska Zjednoczonego 
Królestwa i Irlandii w odniesieniu do 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 

skreślony
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sprawiedliwości, załączonego do Traktatu 
o Unii Europejskiej i Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, te 
państwa członkowskie notyfikowały 
życzenie uczestniczenia w przyjęciu i 
stosowaniu niniejszej dyrektywy] LUB 
[Bez uszczerbku dla art. 4 Protokołu (nr 
21) w sprawie stanowiska Zjednoczonego 
Królestwa i Irlandii w odniesieniu do 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości, załączonego do Traktatu 
o Unii Europejskiej i Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, te 
państwa członkowskie nie będą 
uczestniczyć w przyjęciu niniejszej 
dyrektywy, nie będą nią związane ani nie 
będzie miała ona do nich zastosowania].

Or. en

Poprawka 183
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu (nr 22) 
w sprawie stanowiska Danii, załączonego 
do Traktatu o Unii Europejskiej i do 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, Dania nie uczestniczy w 
przyjęciu niniejszej dyrektywy i nie jest 
nią związana ani nie ma ona do niej 
zastosowania.

skreślony

Or. en

Poprawka 184
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1 skreślony
Przedmiot i zakres stosowania

1. Niniejsza dyrektywa przewiduje 
przekazywanie przez przewoźników 
lotniczych danych dotyczących przelotu 
pasażera odnoszących się do pasażerów 
lotów międzynarodowych z i do państw 
członkowskich, jak również przetwarzanie 
tych danych, w tym ich gromadzenie, 
wykorzystywanie i zatrzymywanie przez 
państwa członkowskie, oraz wymianę tych 
danych między nimi. 
2. Dane PNR zgromadzone zgodnie z 
niniejszą dyrektywą mogą być 
przetwarzane wyłącznie w następujących 
celach:
(a) zapobieganie przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości, 
ich wykrywanie, prowadzenie dochodzeń 
w ich sprawie i ich ściganie, zgodnie z art. 
4 ust. 2 lit. b) i c);  oraz
(b) zapobieganie przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości 
transgranicznej, ich wykrywanie, 
prowadzenie dochodzeń w ich sprawie i 
ich ściganie, zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. a) i 
d).

Or. en

Poprawka 185
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa przewiduje 
przekazywanie przez przewoźników 
lotniczych danych dotyczących przelotu 

1. Niniejsza dyrektywa przewiduje 
przekazywanie przez przewoźników 
lotniczych danych dotyczących przelotu 
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pasażera odnoszących się do pasażerów 
lotów międzynarodowych z i do państw 
członkowskich, jak również przetwarzanie 
tych danych, w tym ich gromadzenie, 
wykorzystywanie i zatrzymywanie przez 
państwa członkowskie, oraz wymianę tych 
danych między nimi. 

pasażera odnoszących się do pasażerów 
określonych lotów międzynarodowych z i 
do państw członkowskich, jak również 
przetwarzanie tych danych, w tym ich 
gromadzenie, wykorzystywanie i 
zatrzymywanie przez państwa 
członkowskie, oraz wymianę tych danych 
między nimi. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do lotów wewnątrz Unii 
Europejskiej ani do lotów tranzytowych.

Or. en

Uzasadnienie

Zakres niniejszej dyrektywy należy ograniczyć jedynie do określonych lotów 
międzynarodowych.

Poprawka 186
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa przewiduje 
przekazywanie przez przewoźników 
lotniczych danych dotyczących przelotu 
pasażera odnoszących się do pasażerów
lotów międzynarodowych z i do państw 
członkowskich, jak również przetwarzanie 
tych danych, w tym ich gromadzenie, 
wykorzystywanie i zatrzymywanie przez 
państwa członkowskie, oraz wymianę tych 
danych między nimi.

1. Niniejsza dyrektywa przewiduje 
przekazywanie przez przewoźników 
lotniczych danych dotyczących przelotu 
pasażera odnoszących się do lotów 
pasażerskich, odbywających się między 
państwami członkowskimi Unii 
Europejskiej i państwami trzecimi, z i do
Unii Europejskiej, jak również 
przetwarzanie tych danych, w tym ich 
gromadzenie, wykorzystywanie i 
zatrzymywanie przez jednostkę do spraw 
informacji o pasażerach, oraz wymianę 
tych danych z państwami trzecimi.

Or. de

Poprawka 187
Manfred Weber
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa przewiduje 
przekazywanie przez przewoźników 
lotniczych danych dotyczących przelotu 
pasażera odnoszących się do pasażerów 
lotów międzynarodowych z i do państw 
członkowskich, jak również przetwarzanie
tych danych, w tym ich gromadzenie, 
wykorzystywanie i zatrzymywanie przez 
państwa członkowskie, oraz wymianę tych 
danych między nimi.

1. Niniejsza dyrektywa określa zasady 
ewentualnego przekazywania przez 
przewoźników lotniczych danych 
dotyczących przelotu pasażera 
odnoszących się do pasażerów lotów 
międzynarodowych z i do państw 
członkowskich, jak również przetwarzania
tych danych, w tym ich gromadzenia, 
wykorzystywania i zatrzymywania przez 
państwa członkowskie, oraz wymiany tych 
danych między nimi. Postanowienia 
niniejszej dyrektywy mają zastosowanie do 
państw członkowskich, które postanowią 
wykorzystywać dane dotyczące przelotu 
pasażera do celów przewidzianych w art. 1 
ust. 2 lit. a) i b).

Or. de

Poprawka 188
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa przewiduje 
przekazywanie przez przewoźników 
lotniczych danych dotyczących przelotu 
pasażera odnoszących się do pasażerów 
lotów międzynarodowych z i do państw 
członkowskich, jak również przetwarzanie 
tych danych, w tym ich gromadzenie, 
wykorzystywanie i zatrzymywanie przez 
państwa członkowskie, oraz wymianę tych 
danych między nimi. 

1. Niniejsza dyrektywa przewiduje 
przekazywanie przez przewoźników 
lotniczych danych dotyczących przelotu 
pasażera odnoszących się do pasażerów 
określonych lotów międzynarodowych z i 
do państw członkowskich, jak również 
przetwarzanie tych danych, w tym ich 
gromadzenie, wykorzystywanie i 
zatrzymywanie przez państwa 
członkowskie, oraz wymianę tych danych 
między nimi.

Or. en
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Poprawka 189
Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa przewiduje 
przekazywanie przez przewoźników 
lotniczych danych dotyczących przelotu 
pasażera odnoszących się do pasażerów 
lotów międzynarodowych z i do państw 
członkowskich, jak również przetwarzanie 
tych danych, w tym ich gromadzenie, 
wykorzystywanie i zatrzymywanie przez 
państwa członkowskie, oraz wymianę tych 
danych między nimi.

1. Niniejsza dyrektywa przewiduje 
przekazywanie przez przewoźników 
lotniczych danych dotyczących przelotu 
pasażera odnoszących się do pasażerów 
lotów wewnątrz i na zewnątrz Unii z i do 
państw członkowskich oraz lotów między 
państwami członkowskimi, jak również 
przetwarzanie tych danych, w tym ich 
gromadzenie, wykorzystywanie i 
zatrzymywanie przez państwa 
członkowskie, oraz wymianę tych danych 
między nimi.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest wyciągnięcie konsekwencji z objęcia wszystkich lotów wewnątrz Unii 
zakresem przedmiotowej dyrektywy. Sformułowanie „loty wewnątrz i na zewnątrz Unii” jest 
lepsze od sformułowania „loty międzynarodowe/krajowe” zapożyczonego z kodeksu 
Schengen, który nie jest przystosowany do dyrektywy mającej objąć terytorium całej Unii 
Europejskiej.

Poprawka 190
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Na mocy niniejszej dyrektywy zakazuje 
się przekazywania przez przewoźników 
lotniczych danych dotyczących przelotu 
pasażera odnoszących się do pasażerów 
lotów krajowych z i do państw 
członkowskich, jak również przetwarzania 
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tych danych, w tym ich gromadzenia, 
wykorzystywania i zatrzymywania przez 
państwa członkowskie, oraz wymiany tych 
danych między nimi.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka precyzuje, że przekazywaniu i przetwarzaniu podlegają jedynie dane 
dotyczące lotów międzynarodowych.

Poprawka 191
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dane PNR zgromadzone zgodnie z 
niniejszą dyrektywą mogą być 
przetwarzane wyłącznie w następujących 
celach:

2. Dane PNR dotyczące określonych lotów 
międzynarodowych, zgromadzone zgodnie 
z niniejszą dyrektywą mogą być 
przetwarzane wyłącznie w celu 
zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości 
transgranicznej, ich wykrywania, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i 
ich ścigania zgodnie z art. 4 ust. 2. 
Danych PNR nie wykorzystuje się 
w innych celach.

(a) zapobieganie przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości, 
ich wykrywanie, prowadzenie dochodzeń 
w ich sprawie i ich ściganie, zgodnie z art. 
4 ust. 2 lit. b) i c);  oraz
(b) zapobieganie przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości 
transgranicznej, ich wykrywanie, 
prowadzenie dochodzeń w ich sprawie i 
ich ściganie, zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. a) i 
d).

Or. en



AM\898279PL.doc 101/106 PE486.017v01-00

PL

Poprawka 192
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) zapobieganie przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości, 
ich wykrywanie, prowadzenie dochodzeń 
w ich sprawie i ich ściganie, zgodnie z art. 
4 ust. 2 lit. b) i c);  oraz

skreślona

Or. en

Poprawka 193
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) zapobieganie przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości, 
ich wykrywanie, prowadzenie dochodzeń 
w ich sprawie i ich ściganie, zgodnie z art. 
4 ust. 2 lit. b) i c);  oraz

(a) zapobieganie przestępstwom 
terrorystycznym, ich wykrywanie, 
prowadzenie dochodzeń w ich sprawie i 
ich ściganie.

Or. en

Poprawka 194
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) zapobieganie przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej 

(a) zapobieganie przestępstwom 
terrorystycznym i określonym rodzajom



PE486.017v01-00 102/106 AM\898279PL.doc

PL

przestępczości, ich wykrywanie, 
prowadzenie dochodzeń w ich sprawie i 
ich ściganie, zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. b) i 
c);  oraz

poważnej przestępczości transgranicznej, 
zdefiniowanej w art. 2 lit. i), oraz ich 
wykrywanie, prowadzenie dochodzeń w 
ich sprawie i ich ściganie, zgodnie z art. 4 
ust. 2;

Or. en

Poprawka 195
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) zapobieganie przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej 
przestępczości, ich wykrywanie, 
prowadzenie dochodzeń w ich sprawie i 
ich ściganie, zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. b) i 
c);  oraz

(a) zapobieganie przestępstwom 
terrorystycznym i określonym rodzajom
poważnej przestępczości transgranicznej, 
zdefiniowanej w art. 2 lit. i), oraz ich 
wykrywanie, prowadzenie dochodzeń w 
ich sprawie i ich ściganie, zgodnie z art. 4 
ust. 2;

Or. en

Poprawka 196
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) zapobieganie przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości 
transgranicznej, ich wykrywanie, 
prowadzenie dochodzeń w ich sprawie i 
ich ściganie, zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. a) i 
d).

skreślona

Or. en
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Poprawka 197
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) zapobieganie przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości 
transgranicznej, ich wykrywanie, 
prowadzenie dochodzeń w ich sprawie i 
ich ściganie, zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. a) i 
d).

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Ta treść została uwzględniona w poprawce do art. 1 ust. 2 lit. a).

Poprawka 198
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) zapobieganie przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości 
transgranicznej, ich wykrywanie, 
prowadzenie dochodzeń w ich sprawie i 
ich ściganie, zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. a) i 
d).

skreślona

Or. en

Poprawka 199
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera (b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) zapobieganie przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości 
transgranicznej, ich wykrywanie, 
prowadzenie dochodzeń w ich sprawie i 
ich ściganie, zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. a) i 
d).

(b) zapobieganie przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości 
transgranicznej, ich wykrywanie, 
prowadzenie dochodzeń w ich sprawie i 
ich ściganie, zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. a).

Or. en

Poprawka 200
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Dane PNR zgromadzone zgodnie z 
niniejszą dyrektywą nie są przetwarzane w 
odniesieniu do przestępstw, które na mocy 
prawa krajowego danego państwa 
członkowskiego są zagrożone karą 
pozbawienia wolności lub środkiem 
zabezpieczającym polegającym na 
pozbawieniu wolności na okres 
nieprzekraczający trzech lat.

Or. en

Poprawka 201
Martin Ehrenhauser

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do lotów wewnątrz Europy 
ani do środków transportu innych niż 
samoloty.
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Or. en

Poprawka 202
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do przewoźników lotniczych 
obsługujących loty pasażerskie na 
terytorium Unii.

Or. en

Poprawka 203
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do lotów wewnątrz Unii ani 
do środków transportu innych niż 
samoloty.

Or. en

Poprawka 204
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Dane PNR zgromadzone zgodnie z 
niniejszą dyrektywą nie mogą być 
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przetwarzane w odniesieniu do lżejszych 
przestępstw, które na mocy prawa 
krajowego danego państwa 
członkowskiego są zagrożone karą 
pozbawienia wolności lub środkiem 
zabezpieczającym polegającym na 
pozbawieniu wolności na okres 
nieprzekraczający trzech lat.

Or. en


