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Amendamentul 36
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
–

Propunerea de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. en

Amendamentul 37
Alexander Alvaro

Propunere de directivă
–

Propunerea de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. en

Amendamentul 38
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
–

Propunerea de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. en

Amendamentul 39
Gianni Vattimo
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Propunere de directivă
–

Propunerea de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. en

Amendamentul 40
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de DIRECTIVĂ A 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A 
CONSILIULUI privind utilizarea datelor 
din registrul cu numele pasagerilor pentru 
prevenirea, depistarea, cercetarea și 
urmărirea penală a infracțiunilor de 
terorism și a infracțiunilor grave

Propunere de DIRECTIVĂ A 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A 
CONSILIULUI privind utilizarea datelor 
din registrul cu numele pasagerilor pentru 
prevenirea, depistarea, cercetarea și 
urmărirea penală a infracțiunilor de 
terorism

Or. en

Amendamentul 41
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de DIRECTIVĂ A 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A 
CONSILIULUI privind utilizarea datelor 
din registrul cu numele pasagerilor pentru 
prevenirea, depistarea, cercetarea și 
urmărirea penală a infracțiunilor de 
terorism și a infracțiunilor grave

Propunere de DIRECTIVĂ A 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A 
CONSILIULUI privind utilizarea datelor 
din registrul cu numele pasagerilor pentru 
prevenirea, depistarea, cercetarea și 
urmărirea penală a infracțiunilor de 
terorism și a infracțiunilor grave 
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transnaționale

Or. en

Justificare

Datele PNR ar trebui să fie prelucrate doar în scopul prevenirii, depistării, cercetării și 
urmăririi penale a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave transnaționale. Datele 
PNR nu trebuie să fie utilizate în alte scopuri.

Amendamentul 42
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Propunere de directivă
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 82 alineatul (1) litera (d) și 
articolul 87 alineatul (2) litera (a),

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 16, articolul 82 alineatul (1) 
litera (d) și articolul 87 alineatul (2) 
litera (a),

Or. en

Amendamentul 43
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În Avizul Autorității Europene 
pentru Protecția Datelor (AEPD) din 
25 martie 2011 și în special la punctele 7-
16 și 25, 55 și 57, s-a menționat faptul că 
propunerea inițială de directivă nu 
îndeplinește condiția esențială pentru 
dezvoltarea unui sistem PNR, și anume 
conformitatea cu principiile necesității și 
proporționalității, în măsura în care 
AEPD contestă includerea în propunere a 
infracțiunilor grave care nu au legătură 
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cu terorismul.

Or. en

Amendamentul 44
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Considerentul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) În Avizul 10/2011 al Grupului de 
lucru privind protecția datelor constituit 
în temeiul articolului 29 adoptat la 
5 aprilie 2011, s-a menționat faptul că a 
existat o lipsă de informații cu privire la 
eficacitatea și caracterul adecvat al 
sistemelor și al instrumentelor actuale ale 
UE de cooperare polițienească și judiciară 
în ceea ce privește combaterea 
terorismului și a criminalității organizate, 
s-a contestat necesitatea unei astfel de 
propuneri și s-au exprimat îndoieli 
serioase în ceea ce privește 
proporționalitatea colectării unei cantități 
imense de date cu caracter personal ale 
pasagerilor indiferent dacă aceștia sunt 
suspecți sau nu.

Or. en

Amendamentul 45
Alexander Alvaro

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La 6 noiembrie 2007, Comisia a 
adoptat o propunere de decizie-cadru a 
Consiliului privind utilizarea registrului 
cu numele pasagerilor (PNR) în scopul 

eliminat
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aplicării legii. Cu toate acestea, nefiind 
adoptată de Consiliu până la 1 decembrie 
2009, data intrării în vigoare a Tratatului 
de la Lisabona, propunerea Comisiei, a 
devenit caducă.

Or. en

Amendamentul 46
Alexander Alvaro

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „Programul de la Stockholm – O 
Europă deschisă și sigură în serviciul 
cetățenilor și pentru protecția acestora” 
invită Comisia să prezinte o propunere 
privind utilizarea datelor PNR în vederea 
prevenirii, depistării, cercetării și 
urmăririi penale a infracțiunilor de 
terorism și a infracțiunilor grave.

eliminat

Or. en

Amendamentul 47
Alexander Alvaro

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În comunicarea sa din 21 septembrie 
2010 intitulată „O abordare globală 
referitoare la transferul de date din 
registrul cu numele pasagerilor (PNR) 
către țări terțe”, Comisia a prezentat 
câteva elemente principale ale unei 
politici a UE în acest domeniu.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 48
Alexander Alvaro

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Directiva 2004/82/CE din 29 aprilie 
2004 a Consiliului privind obligația 
operatorilor de transport de a comunica 
datele privind pasagerii, reglementează 
transferul de către transportatorii aerieni 
a informațiilor prealabile referitoare la 
pasageri către autoritățile naționale 
competente, în scopul îmbunătățirii 
controalelor la frontieră și combaterii 
imigrației ilegale.

eliminat

Or. en

Amendamentul 49
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Datele PNR sunt necesare pentru 
prevenirea, depistarea, cercetarea și 
urmărirea penală eficace a infracțiunilor 
de terorism și a infracțiunilor grave, și, 
prin urmare, pentru consolidarea 
securității interne.

eliminat

Or. en

Amendamentul 50
Alexander Alvaro

Propunere de directivă
Considerentul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Datele PNR sunt necesare pentru 
prevenirea, depistarea, cercetarea și 
urmărirea penală eficace a infracțiunilor 
de terorism și a infracțiunilor grave, și, 
prin urmare, pentru consolidarea 
securității interne.

eliminat

Or. en

Amendamentul 51
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Datele PNR sunt necesare pentru 
prevenirea, depistarea, cercetarea și 
urmărirea penală eficace a infracțiunilor 
de terorism și a infracțiunilor grave, și, 
prin urmare, pentru consolidarea 
securității interne.

eliminat

Or. en

Amendamentul 52
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Datele PNR sunt necesare pentru 
prevenirea, depistarea, cercetarea și 
urmărirea penală eficace a infracțiunilor de 
terorism și a infracțiunilor grave, și, prin 
urmare, pentru consolidarea securității 
interne.

(5) Datele PNR pot fi necesare pentru 
prevenirea, depistarea, cercetarea și 
urmărirea penală eficace a infracțiunilor de 
terorism, și, prin urmare, pentru 
consolidarea securității interne.
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Or. en

Amendamentul 53
Kinga Göncz

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Datele PNR sunt necesare pentru
prevenirea, depistarea, cercetarea și 
urmărirea penală eficace a infracțiunilor de 
terorism și a infracțiunilor grave, și, prin 
urmare, pentru consolidarea securității 
interne.

(5) Datele PNR pot contribui în mod 
semnificativ la prevenirea, depistarea, 
cercetarea și urmărirea penală eficace a 
infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor 
grave, și, prin urmare, pentru consolidarea 
securității interne.

Or. en

Amendamentul 54
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Datele PNR sunt necesare pentru 
prevenirea, depistarea, cercetarea și 
urmărirea penală eficace a infracțiunilor de 
terorism și a infracțiunilor grave, și, prin 
urmare, pentru consolidarea securității 
interne.

(5) Datele PNR pot fi un mijloc util pentru
prevenirea, depistarea, cercetarea și 
urmărirea penală în mod eficace a 
infracțiunilor de terorism și a anumitor 
tipuri de infracțiuni grave cu caracter 
transnațional, și, prin urmare, pentru
consolidarea securității interne.

Or. en

Amendamentul 55
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Propunere de directivă
Considerentul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Datele PNR sunt necesare pentru 
prevenirea, depistarea, cercetarea și 
urmărirea penală eficace a infracțiunilor de 
terorism și a infracțiunilor grave, și, prin 
urmare, pentru consolidarea securității 
interne.

(5) Datele PNR pot fi utile pentru 
prevenirea, depistarea, cercetarea și 
urmărirea penală eficace a infracțiunilor de 
terorism și a infracțiunilor grave, și, prin 
urmare, pentru consolidarea securității 
interne.

Or. en

Amendamentul 56
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Datele PNR sunt necesare pentru 
prevenirea, depistarea, cercetarea și 
urmărirea penală eficace a infracțiunilor de 
terorism și a infracțiunilor grave, și, prin 
urmare, pentru consolidarea securității 
interne.

(5) Datele PNR pot fi un mijloc util pentru 
prevenirea, depistarea, cercetarea și 
urmărirea penală eficace a infracțiunilor de 
terorism și a anumitor tipuri de infracțiuni 
grave transnaționale.

Or. en

Amendamentul 57
Alexander Alvaro

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Datele PNR ajută autoritățile de 
aplicare a legii în prevenirea, depistarea, 
cercetarea și urmărirea penală a 
infracțiunilor grave, inclusiv a actelor de 
terorism, prin faptul că sunt comparate cu 
diferite baze de date cu persoane și obiecte 
căutate, pentru obținerea de probe și, 

eliminat
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acolo unde este cazul, pentru identificarea 
infractorilor și demantelarea rețelelor 
criminale.

Or. en

Amendamentul 58
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Datele PNR ajută autoritățile de 
aplicare a legii în prevenirea, depistarea, 
cercetarea și urmărirea penală a 
infracțiunilor grave, inclusiv a actelor de 
terorism, prin faptul că sunt comparate cu 
diferite baze de date cu persoane și obiecte 
căutate, pentru obținerea de probe și, 
acolo unde este cazul, pentru identificarea 
infractorilor și demantelarea rețelelor 
criminale.

(6) Datele PNR pot ajuta autoritățile de 
aplicare a legii în prevenirea, depistarea, 
cercetarea și urmărirea penală a 
infracțiunilor grave transnaționale, 
inclusiv a actelor de terorism.

Or. en

Amendamentul 59
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Datele PNR ajută autoritățile de 
aplicare a legii în prevenirea, depistarea, 
cercetarea și urmărirea penală a 
infracțiunilor grave, inclusiv a actelor de 
terorism, prin faptul că sunt comparate cu 
diferite baze de date cu persoane și obiecte 
căutate, pentru obținerea de probe și, acolo 
unde este cazul, pentru identificarea 
infractorilor și demantelarea rețelelor 

(6) Datele PNR pot ajuta autoritățile de 
aplicare a legii în prevenirea, depistarea, 
cercetarea și urmărirea penală a 
infracțiunilor grave transnaționale, 
inclusiv a actelor de terorism, prin faptul că 
sunt comparate cu diferite baze de date cu 
persoane și obiecte căutate, pentru găsirea 
probelor necesare și, acolo unde este 
cazul, pentru identificarea infractorilor și 
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criminale. demantelarea rețelelor criminale.

Or. en

Amendamentul 60
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Datele PNR ajută autoritățile de 
aplicare a legii în prevenirea, depistarea, 
cercetarea și urmărirea penală a 
infracțiunilor grave, inclusiv a actelor de 
terorism, prin faptul că sunt comparate cu 
diferite baze de date cu persoane și obiecte 
căutate, pentru obținerea de probe și, acolo 
unde este cazul, pentru identificarea 
infractorilor și demantelarea rețelelor 
criminale.

(6) Datele PNR pot ajuta în circumstanțe 
excepționale autoritățile de aplicare a legii 
în prevenirea, depistarea, cercetarea și 
urmărirea penală a infracțiunilor grave 
transnaționale, inclusiv a actelor de 
terorism, prin faptul că sunt comparate cu 
diferite baze de date cu persoane și obiecte 
căutate, pentru obținerea de probe și, acolo 
unde este cazul, pentru identificarea 
infractorilor și demantelarea rețelelor 
criminale.

Or. en

Amendamentul 61
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Datele PNR ajută autoritățile de 
aplicare a legii în prevenirea, depistarea, 
cercetarea și urmărirea penală a 
infracțiunilor grave, inclusiv a actelor de 
terorism, prin faptul că sunt comparate cu 
diferite baze de date cu persoane și obiecte 
căutate, pentru obținerea de probe și, 
acolo unde este cazul, pentru identificarea 
infractorilor și demantelarea rețelelor 
criminale.

(6) Datele PNR pot ajuta autoritățile de 
aplicare a legii în prevenirea, depistarea, 
cercetarea și urmărirea penală a actelor de 
terorism.
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Or. en

Amendamentul 62
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Datele PNR ajută autoritățile de 
aplicare a legii în prevenirea, depistarea, 
cercetarea și urmărirea penală a 
infracțiunilor grave, inclusiv a actelor de 
terorism, prin faptul că sunt comparate cu 
diferite baze de date cu persoane și obiecte 
căutate, pentru obținerea de probe și, acolo 
unde este cazul, pentru identificarea 
infractorilor și demantelarea rețelelor 
criminale.

(6) Datele PNR pot ajuta autoritățile de 
aplicare a legii în prevenirea, depistarea, 
cercetarea și urmărirea penală a 
infracțiunilor grave, inclusiv a actelor de 
terorism, prin faptul că sunt comparate cu 
diferite baze de date cu persoane și obiecte 
căutate, pentru obținerea de probe și, acolo 
unde este cazul, pentru identificarea 
infractorilor și demantelarea rețelelor 
criminale.

Or. en

Amendamentul 63
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Datele PNR ajută autoritățile de 
aplicare a legii în prevenirea, depistarea, 
cercetarea și urmărirea penală a 
infracțiunilor grave, inclusiv a actelor de 
terorism, prin faptul că sunt comparate cu 
diferite baze de date cu persoane și obiecte 
căutate, pentru obținerea de probe și, acolo 
unde este cazul, pentru identificarea 
infractorilor și demantelarea rețelelor 
criminale.

(6) Datele PNR pot ajuta autoritățile de 
aplicare a legii în prevenirea, depistarea, 
cercetarea și urmărirea penală a 
infracțiunilor grave transnaționale, 
inclusiv a actelor de terorism, prin faptul că 
sunt comparate cu diferite baze de date cu 
persoane și obiecte căutate, pentru găsirea 
probelor necesare și, acolo unde este 
cazul, pentru identificarea infractorilor și 
demantelarea rețelelor criminale.

Or. en



AM\898279RO.doc 15/101 PE486.017v02-00

RO

Amendamentul 64
Alexander Alvaro

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Datele PNR le permit autorităților de 
aplicare a legii să identifice persoane care 
erau anterior „necunoscute”, cu alte 
cuvinte, persoane nesuspectate până 
atunci de implicare în infracțiuni grave și 
de terorism, dar care, din analiza datelor, 
reiese că ar putea fi implicate în astfel de 
infracțiuni și, prin urmare, ar trebui să 
facă obiectul unor cercetări suplimentare 
de către autoritățile competente. Prin 
utilizarea datelor PNR, autoritățile de 
aplicare a legii pot contracara 
amenințarea reprezentată de infracțiunile 
grave și de terorism dintr-o altă 
perspectivă decât prin prelucrarea altor 
categorii de date cu caracter personal. Cu 
toate acestea, pentru a garanta că 
prelucrarea datelor persoanelor 
nevinovate și nesuspectate rămâne cât 
mai limitată posibil, aspectele utilizării 
datelor PNR referitoare la definirea și 
aplicarea de criterii de evaluare ar trebui, 
în plus, limitată la infracțiunile grave care 
au și un caracter transnațional, cu alte 
cuvinte, sunt legate intrinsec de deplasări 
și, prin urmare, de tipul de date supuse 
prelucrării.

eliminat

Or. en

Amendamentul 65
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Considerentul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Datele PNR le permit autorităților de 
aplicare a legii să identifice persoane care 
erau anterior „necunoscute”, cu alte 
cuvinte, persoane nesuspectate până 
atunci de implicare în infracțiuni grave și 
de terorism, dar care, din analiza datelor, 
reiese că ar putea fi implicate în astfel de 
infracțiuni și, prin urmare, ar trebui să 
facă obiectul unor cercetări suplimentare 
de către autoritățile competente. Prin 
utilizarea datelor PNR, autoritățile de 
aplicare a legii pot contracara 
amenințarea reprezentată de infracțiunile 
grave și de terorism dintr-o altă 
perspectivă decât prin prelucrarea altor 
categorii de date cu caracter personal. Cu 
toate acestea, pentru a garanta că 
prelucrarea datelor persoanelor 
nevinovate și nesuspectate rămâne cât 
mai limitată posibil, aspectele utilizării 
datelor PNR referitoare la definirea și 
aplicarea de criterii de evaluare ar trebui, 
în plus, limitată la infracțiunile grave care 
au și un caracter transnațional, cu alte 
cuvinte, sunt legate intrinsec de deplasări 
și, prin urmare, de tipul de date supuse 
prelucrării.

eliminat

Or. en

Amendamentul 66
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Datele PNR le permit autorităților de 
aplicare a legii să identifice persoane care 
erau anterior „necunoscute”, cu alte 
cuvinte, persoane nesuspectate până 
atunci de implicare în infracțiuni grave și 

eliminat
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de terorism, dar care, din analiza datelor, 
reiese că ar putea fi implicate în astfel de 
infracțiuni și, prin urmare, ar trebui să 
facă obiectul unor cercetări suplimentare 
de către autoritățile competente. Prin 
utilizarea datelor PNR, autoritățile de 
aplicare a legii pot contracara 
amenințarea reprezentată de infracțiunile 
grave și de terorism dintr-o altă 
perspectivă decât prin prelucrarea altor 
categorii de date cu caracter personal. Cu 
toate acestea, pentru a garanta că 
prelucrarea datelor persoanelor 
nevinovate și nesuspectate rămâne cât 
mai limitată posibil, aspectele utilizării 
datelor PNR referitoare la definirea și 
aplicarea de criterii de evaluare ar trebui, 
în plus, limitată la infracțiunile grave care 
au și un caracter transnațional, cu alte 
cuvinte, sunt legate intrinsec de deplasări 
și, prin urmare, de tipul de date supuse 
prelucrării.

Or. en

Justificare

Stabilirea unor profiluri sau elaborarea și aplicarea unor criterii de evaluare nu trebuie să 
fie permise în absența unei definiții juridice a procesului de stabilire a profilurilor la nivelul 
UE.

Amendamentul 67
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Datele PNR le permit autorităților de 
aplicare a legii să identifice persoane care 
erau anterior „necunoscute”, cu alte 
cuvinte, persoane nesuspectate până 
atunci de implicare în infracțiuni grave și 
de terorism, dar care, din analiza datelor, 
reiese că ar putea fi implicate în astfel de 

eliminat
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infracțiuni și, prin urmare, ar trebui să 
facă obiectul unor cercetări suplimentare 
de către autoritățile competente. Prin 
utilizarea datelor PNR, autoritățile de 
aplicare a legii pot contracara 
amenințarea reprezentată de infracțiunile 
grave și de terorism dintr-o altă 
perspectivă decât prin prelucrarea altor 
categorii de date cu caracter personal. Cu 
toate acestea, pentru a garanta că 
prelucrarea datelor persoanelor 
nevinovate și nesuspectate rămâne cât 
mai limitată posibil, aspectele utilizării 
datelor PNR referitoare la definirea și 
aplicarea de criterii de evaluare ar trebui, 
în plus, limitată la infracțiunile grave care 
au și un caracter transnațional, cu alte 
cuvinte, sunt legate intrinsec de deplasări 
și, prin urmare, de tipul de date supuse 
prelucrării.

Or. en

Amendamentul 68
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Datele PNR le permit autorităților de 
aplicare a legii să identifice persoane care 
erau anterior „necunoscute”, cu alte 
cuvinte, persoane nesuspectate până atunci 
de implicare în infracțiuni grave și de 
terorism, dar care, din analiza datelor, 
reiese că ar putea fi implicate în astfel de 
infracțiuni și, prin urmare, ar trebui să facă 
obiectul unor cercetări suplimentare de 
către autoritățile competente. Prin 
utilizarea datelor PNR, autoritățile de 
aplicare a legii pot contracara amenințarea 
reprezentată de infracțiunile grave și de 
terorism dintr-o altă perspectivă decât prin 
prelucrarea altor categorii de date cu 

(7) Datele PNR le pot permite autorităților 
de aplicare a legii să identifice persoane 
care erau anterior „necunoscute”, cu alte 
cuvinte, persoane nesuspectate până atunci 
de implicare în infracțiuni grave 
transnaționale și de terorism, dar care, din 
analiza datelor, reiese că ar putea fi 
implicate în astfel de infracțiuni. Întrucât 
această ipoteză nu constituie o suspiciune, 
persoanele respective ar trebui, prin 
urmare, să facă obiectul unor cercetări 
suplimentare de către autoritățile 
competente numai în cazurile legate de 
anumite infracțiuni grave sau acte de 
terorism. Prin utilizarea datelor PNR, 
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caracter personal. Cu toate acestea, pentru 
a garanta că prelucrarea datelor persoanelor 
nevinovate și nesuspectate rămâne cât mai 
limitată posibil, aspectele utilizării datelor 
PNR referitoare la definirea și aplicarea 
de criterii de evaluare ar trebui, în plus, 
limitată la infracțiunile grave care au și un 
caracter transnațional, cu alte cuvinte, sunt 
legate intrinsec de deplasări și, prin 
urmare, de tipul de date supuse prelucrării.

autoritățile de aplicare a legii pot 
contracara amenințarea reprezentată de 
infracțiunile grave transnaționale și de 
terorism dintr-o altă perspectivă decât prin 
prelucrarea altor categorii de date cu 
caracter personal. Cu toate acestea, pentru 
a garanta că prelucrarea datelor persoanelor 
nevinovate și nesuspectate rămâne cât mai 
limitată posibil, utilizarea datelor PNR ar 
trebui, în plus, limitată la infracțiunile 
grave care au și un caracter transnațional, 
cu alte cuvinte, sunt legate intrinsec de 
deplasări și, prin urmare, de tipul de date 
supuse prelucrării.

Or. en

Amendamentul 69
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Datele PNR le permit autorităților de 
aplicare a legii să identifice persoane care 
erau anterior „necunoscute”, cu alte 
cuvinte, persoane nesuspectate până atunci 
de implicare în infracțiuni grave și de 
terorism, dar care, din analiza datelor, 
reiese că ar putea fi implicate în astfel de 
infracțiuni și, prin urmare, ar trebui să facă 
obiectul unor cercetări suplimentare de 
către autoritățile competente. Prin 
utilizarea datelor PNR, autoritățile de 
aplicare a legii pot contracara amenințarea 
reprezentată de infracțiunile grave și de
terorism dintr-o altă perspectivă decât prin 
prelucrarea altor categorii de date cu 
caracter personal. Cu toate acestea, pentru 
a garanta că prelucrarea datelor persoanelor 
nevinovate și nesuspectate rămâne cât mai 
limitată posibil, aspectele utilizării datelor 
PNR referitoare la definirea și aplicarea de 
criterii de evaluare ar trebui, în plus, 

(7) Datele PNR le permit autorităților de 
aplicare a legii să identifice persoane care 
erau anterior „necunoscute”, cu alte 
cuvinte, persoane nesuspectate până atunci 
de implicare în infracțiuni de terorism, dar 
care, din analiza datelor, reiese că ar putea 
fi implicate în astfel de infracțiuni și, prin 
urmare, ar trebui să facă obiectul unor 
cercetări suplimentare de către autoritățile 
competente. Prin utilizarea datelor PNR, 
autoritățile de aplicare a legii pot 
contracara amenințarea reprezentată de 
terorism dintr-o altă perspectivă decât prin 
prelucrarea altor categorii de date cu 
caracter personal. Cu toate acestea, pentru 
a garanta că prelucrarea datelor persoanelor 
nevinovate și nesuspectate rămâne cât mai 
limitată posibil, aspectele utilizării datelor 
PNR referitoare la definirea și aplicarea de 
criterii de evaluare ar trebui, în plus, 
limitată la infracțiunile grave care au și un 
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limitată la infracțiunile grave care au și un 
caracter transnațional, cu alte cuvinte, sunt 
legate intrinsec de deplasări și, prin 
urmare, de tipul de date supuse prelucrării.

caracter transnațional, cu alte cuvinte, sunt 
legate intrinsec de deplasări și, prin 
urmare, de tipul de date supuse prelucrării,
și anume infracțiunile de terorism..

Or. en

Amendamentul 70
Alexander Alvaro

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal trebuie să fie proporțională cu 
obiectivul specific de securitate urmărit 
prin prezenta directivă.

eliminat

Or. en

Amendamentul 71
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Prelucrarea datelor cu caracter personal 
trebuie să fie proporțională cu obiectivul 
specific de securitate urmărit prin prezenta 
directivă.

(8) Prelucrarea datelor cu caracter personal 
trebuie să fie necesară și proporțională cu 
obiectivul specific urmărit prin prezenta 
directivă.

Or. en

Amendamentul 72
Alexander Alvaro

Propunere de directivă
Considerentul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Utilizarea datelor PNR împreună cu 
informațiile prealabile privind pasagerii a 
conferit în anumite cazuri valoare 
adăugată asistenței oferite statelor 
membre pentru verificarea identității unei 
persoane consolidând, prin aceasta, 
valoarea lor în ceea ce privește aplicarea 
legii.

eliminat

Or. en

Amendamentul 73
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Utilizarea datelor PNR împreună cu 
informațiile prealabile privind pasagerii a 
conferit în anumite cazuri valoare 
adăugată asistenței oferite statelor 
membre pentru verificarea identității unei 
persoane consolidând, prin aceasta, 
valoarea lor în ceea ce privește aplicarea 
legii.

eliminat

Or. en

Amendamentul 74
Alexander Alvaro

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În vederea prevenirii, depistării, 
cercetării și prelucrării infracțiunilor de 
terorism și a infracțiunilor grave, este 

eliminat
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prin urmare esențial ca toate statele 
membre să introducă dispoziții care să 
stabilească obligații pentru transportatorii 
aerieni care operează zboruri
internaționale spre sau dinspre teritoriul 
statelor membre ale Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 75
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În vederea prevenirii, depistării, 
cercetării și prelucrării infracțiunilor de 
terorism și a infracțiunilor grave, este 
prin urmare esențial ca toate statele 
membre să introducă dispoziții care să 
stabilească obligații pentru transportatorii 
aerieni care operează zboruri 
internaționale spre sau dinspre teritoriul 
statelor membre ale Uniunii Europene.

eliminat

Or. en

Amendamentul 76
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În vederea prevenirii, depistării, 
cercetării și prelucrării infracțiunilor de 
terorism și a infracțiunilor grave, este prin 
urmare esențial ca toate statele membre să 
introducă dispoziții care să stabilească 
obligații pentru transportatorii aerieni care 
operează zboruri internaționale spre sau 

(10) În vederea prevenirii, depistării, 
cercetării și prelucrării infracțiunilor de 
terorism și a infracțiunilor grave 
transnaționale, toate statele membre pot 
introduce dispoziții care să stabilească 
obligații pentru transportatorii aerieni care 
operează zboruri internaționale spre sau 



AM\898279RO.doc 23/101 PE486.017v02-00

RO

dinspre teritoriul statelor membre ale 
Uniunii Europene.

dinspre teritoriul statelor membre ale 
Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 77
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În vederea prevenirii, depistării, 
cercetării și prelucrării infracțiunilor de 
terorism și a infracțiunilor grave, este prin 
urmare esențial ca toate statele membre să 
introducă dispoziții care să stabilească 
obligații pentru transportatorii aerieni care 
operează zboruri internaționale spre sau 
dinspre teritoriul statelor membre ale 
Uniunii Europene.

(10) În vederea prevenirii, depistării, 
cercetării și prelucrării infracțiunilor de 
terorism, este prin urmare esențial ca toate 
statele membre să introducă dispoziții care 
să stabilească obligații pentru 
transportatorii aerieni care operează 
zboruri internaționale spre sau dinspre 
teritoriul statelor membre ale Uniunii 
Europene.

Or. en

Amendamentul 78
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În vederea prevenirii, depistării, 
cercetării și prelucrării infracțiunilor de 
terorism și a infracțiunilor grave, este prin 
urmare esențial ca toate statele membre să 
introducă dispoziții care să stabilească 
obligații pentru transportatorii aerieni care 
operează zboruri internaționale spre sau 
dinspre teritoriul statelor membre ale 
Uniunii Europene.

(10) În vederea prevenirii, depistării, 
cercetării și prelucrării infracțiunilor de 
terorism și a infracțiunilor grave 
transnaționale, este prin urmare esențial ca 
toate statele membre să introducă dispoziții 
care să stabilească obligații pentru 
transportatorii aerieni care operează 
zboruri internaționale spre sau dinspre 
teritoriul statelor membre ale Uniunii 
Europene.
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Or. en

Amendamentul 79
Manfred Weber

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În vederea prevenirii, depistării, 
cercetării și prelucrării infracțiunilor de 
terorism și a infracțiunilor grave, este prin 
urmare esențial ca toate statele membre să 
introducă dispoziții care să stabilească 
obligații pentru transportatorii aerieni care 
operează zboruri internaționale spre sau 
dinspre teritoriul statelor membre ale 
Uniunii Europene.

(10) În vederea prevenirii, depistării, 
cercetării și prelucrării infracțiunilor de 
terorism și a infracțiunilor grave, ar fi util
ca toate statele membre să introducă 
dispoziții care să stabilească obligații 
pentru transportatorii aerieni care operează 
zboruri internaționale spre sau dinspre 
teritoriul statelor membre ale Uniunii 
Europene. Statele membre dispun totuși de 
libertatea de a decide dacă vor utiliza 
datele din registrul cu numele pasagerilor 
în acest sens. Prevederile prezentei 
directive se aplică numai pentru statele 
membre care utilizează datele din 
registrul cu numele pasagerilor.

Or. de

Amendamentul 80
Véronique Mathieu

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În vederea prevenirii, depistării, 
cercetării și prelucrării infracțiunilor de 
terorism și a infracțiunilor grave, este prin 
urmare esențial ca toate statele membre să 
introducă dispoziții care să stabilească 
obligații pentru transportatorii aerieni care 
operează zboruri internaționale spre sau 
dinspre teritoriul statelor membre ale 

(10) În vederea prevenirii, depistării, 
cercetării și prelucrării infracțiunilor de 
terorism și a infracțiunilor grave, este prin 
urmare esențial ca toate statele membre să 
introducă dispoziții care să stabilească 
obligații pentru transportatorii aerieni care 
operează zboruri în interiorul și în 
exteriorul Uniunii spre sau dinspre 
teritoriul statelor membre ale Uniunii 
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Uniunii Europene. Europene.

Or. fr

Justificare

Prezentul amendament vizează să ia în considerare consecințele includerii tuturor zborurilor
efectuate în interiorul Uniunii în domeniul de aplicare a directivei. Termenii „zboruri în 
interiorul și în exteriorul Uniunii” sunt preferați în locul termenilor „zboruri 
internaționale/interne” preluați din Codul frontierelor Schengen care nu sunt adaptați la o 
directivă care urmează să se aplice pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

Amendamentul 81
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În vederea prevenirii, depistării, 
cercetării și prelucrării infracțiunilor de 
terorism și a infracțiunilor grave, este prin 
urmare esențial ca toate statele membre să 
introducă dispoziții care să stabilească 
obligații pentru transportatorii aerieni care 
operează zboruri internaționale spre sau 
dinspre teritoriul statelor membre ale 
Uniunii Europene.

(10) În vederea prevenirii, depistării, 
cercetării și prelucrării infracțiunilor de 
terorism și a infracțiunilor grave 
transnaționale, este prin urmare esențial ca 
toate statele membre să introducă dispoziții 
care să stabilească obligații pentru 
transportatorii aerieni care operează 
zboruri internaționale specifice spre sau 
dinspre teritoriul statelor membre ale 
Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 82
Alexander Alvaro

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Transportatorii aerieni colectează și 
prelucrează deja date PNR de la pasagerii 
lor în scopuri comerciale proprii. 
Prezenta directivă nu ar trebui să impună 

eliminat
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nicio obligație transportatorilor aerieni de 
a colecta sau păstra informații 
suplimentare de la pasageri, și nici nu ar 
trebui să oblige pasagerii să furnizeze 
vreo informație în plus față de cele 
furnizate deja transportatorilor aerieni.

Or. en

Amendamentul 83
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Transportatorii aerieni colectează și 
prelucrează deja date PNR de la pasagerii 
lor în scopuri comerciale proprii. Prezenta 
directivă nu ar trebui să impună nicio 
obligație transportatorilor aerieni de a 
colecta sau păstra informații suplimentare 
de la pasageri, și nici nu ar trebui să oblige 
pasagerii să furnizeze vreo informație în 
plus față de cele furnizate deja 
transportatorilor aerieni.

(11) Transportatorii aerieni colectează și 
prelucrează deja date PNR de la pasagerii 
lor în scopuri comerciale proprii. Prezenta 
directivă nu ar trebui să impună nicio 
obligație transportatorilor aerieni de a 
colecta sau păstra informații suplimentare 
de la pasageri, și nici nu ar trebui să oblige 
pasagerii să furnizeze vreo informație în 
plus față de cele furnizate deja 
transportatorilor aerieni. Dacă, în cursul 
activității desfășurate în mod obișnuit, 
transportatorii aerieni nu colectează date 
în scopuri comerciale, acestora nu ar 
trebui să li se solicite să dezvolte sisteme 
pentru colectarea unor astfel de date.

Or. en

Amendamentul 84
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Statele membre ar trebui să suporte 
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costurile colectării și transmiterii datelor 
PNR.

Or. en

Amendamentul 85
Alexander Alvaro

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Definiția infracțiunilor de terorism ar 
trebui preluată din articolele 1- 4 ale 
Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului 
privind combaterea terorismului. 
Definiția infracțiunilor grave ar trebui 
preluată din articolul 2 al Deciziei-cadru 
2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 
2002 priind mandatul european de 
arestare și procedura de predare între 
statele membre. Totuși, statele membre 
pot exclude acele infracțiuni de mică 
gravitate în cazul cărora, ținând cont de 
sistemul lor respectiv de justiție penală, 
prelucrarea datelor PNR în temeiul 
prezentei directive nu ar fi conformă cu 
principiul proporționalității. Definiția 
infracțiunilor grave transfrontaliere ar 
trebui preluată din articolul 2 al Deciziei-
cadru 2002/584/JAI a Consiliului și din 
Convenția Organizației Națiunilor Unite 
privind criminalitatea organizată 
transfrontalieră.

eliminat

Or. en

Amendamentul 86
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Considerentul 12
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Definiția infracțiunilor de terorism ar 
trebui preluată din articolele 1- 4 ale 
Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului 
privind combaterea terorismului. Definiția 
infracțiunilor grave ar trebui preluată din 
articolul 2 al Deciziei-cadru 2002/584/JAI 
a Consiliului din 13 iunie 2002 priind
mandatul european de arestare și 
procedura de predare între statele 
membre. Totuși, statele membre pot 
exclude acele infracțiuni de mică 
gravitate în cazul cărora, ținând cont de 
sistemul lor respectiv de justiție penală, 
prelucrarea datelor PNR în temeiul 
prezentei directive nu ar fi conformă cu 
principiul proporționalității. Definiția 
infracțiunilor grave transfrontaliere ar 
trebui preluată din articolul 2 al Deciziei-
cadru 2002/584/JAI a Consiliului și din 
Convenția Organizației Națiunilor Unite 
privind criminalitatea organizată 
transfrontalieră.

(12) Definiția infracțiunilor de terorism ar 
trebui preluată din articolele 1- 4 ale 
Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului 
privind combaterea terorismului. Definiția 
infracțiunilor grave transnaționale ar 
trebui preluată din articolul 2 alineatul (2)
al Deciziei-cadru 2002/584/JAI a 
Consiliului doar dacă aceste infracțiuni se 
pedepsesc cu închisoarea sau cu o măsură 
de siguranță privativă de libertate pe o 
perioadă maximă de cel puțin trei ani în 
baza legislației naționale a unui stat 
membru și dacă sunt săvârșite în mai mult 
de un stat membru și din Convenția 
Organizației Națiunilor Unite privind 
criminalitatea organizată transfrontalieră.

Or. en

Justificare

Datele PNR ar trebui să fie prelucrate doar în scopul prevenirii, depistării, cercetării și 
urmăririi penale a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave transnaționale. Datele 
PNR nu trebuie să fie utilizate în alte scopuri.

Amendamentul 87
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Definiția infracțiunilor de terorism ar 
trebui preluată din articolele 1- 4 ale 
Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului 
privind combaterea terorismului. Definiția 

(12) Definiția infracțiunilor de terorism ar 
trebui preluată din articolele 1- 4 ale 
Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului 
privind combaterea terorismului. Definiția 
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infracțiunilor grave ar trebui preluată din 
articolul 2 al Deciziei-cadru 2002/584/JAI 
a Consiliului din 13 iunie 2002 priind
mandatul european de arestare și procedura 
de predare între statele membre. Totuși, 
statele membre pot exclude acele 
infracțiuni de mică gravitate în cazul 
cărora, ținând cont de sistemul lor respectiv 
de justiție penală, prelucrarea datelor PNR 
în temeiul prezentei directive nu ar fi 
conformă cu principiul proporționalității. 
Definiția infracțiunilor grave 
transfrontaliere ar trebui preluată din 
articolul 2 al Deciziei-cadru 2002/584/JAI 
a Consiliului și din Convenția Organizației 
Națiunilor Unite privind criminalitatea 
organizată transfrontalieră.

infracțiunilor grave ar trebui preluată din 
articolul 2 al Deciziei-cadru 2002/584/JAI 
a Consiliului din 13 iunie 2002 privind
mandatul european de arestare și procedura 
de predare între statele membre. Totuși, 
statele membre ar trebui să excludă acele 
infracțiuni de mică gravitate în cazul 
cărora, ținând cont de sistemul lor respectiv 
de justiție penală, prelucrarea datelor PNR 
în temeiul prezentei directive nu ar fi 
conformă cu principiul proporționalității. 
Definiția infracțiunilor grave 
transfrontaliere ar trebui preluată din 
articolul 2 al Deciziei-cadru 2002/584/JAI 
a Consiliului și din Convenția Organizației 
Națiunilor Unite privind criminalitatea 
organizată transfrontalieră.

Or. en

Amendamentul 88
Axel Voss

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Definiția infracțiunilor de terorism ar 
trebui preluată din articolele 1- 4 ale 
Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului 
privind combaterea terorismului. Definiția 
infracțiunilor grave ar trebui preluată din 
articolul 2 al Deciziei-cadru 2002/584/JAI 
a Consiliului din 13 iunie 2002 priind 
mandatul european de arestare și procedura 
de predare între statele membre. Totuși, 
statele membre pot exclude acele 
infracțiuni de mică gravitate în cazul 
cărora, ținând cont de sistemul lor 
respectiv de justiție penală, prelucrarea 
datelor PNR în temeiul prezentei directive 
nu ar fi conformă cu principiul 
proporționalității. Definiția infracțiunilor 
grave transfrontaliere ar trebui preluată din 
articolul 2 al Deciziei-cadru 2002/584/JAI 

(12) Definiția infracțiunilor de terorism ar 
trebui preluată din articolele 1- 4 ale 
Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului 
privind combaterea terorismului. Definiția 
infracțiunilor grave ar trebui preluată din 
articolul 2 al Deciziei-cadru 2002/584/JAI 
a Consiliului din 13 iunie 2002 priind 
mandatul european de arestare și procedura 
de predare între statele membre. Totuși, 
unitatea de informații despre pasageri 
poate exclude acele infracțiuni de mică 
gravitate în cazul cărora prelucrarea datelor 
PNR în temeiul prezentei directive nu ar fi 
conformă cu principiul proporționalității. 
Definiția infracțiunilor grave 
transfrontaliere ar trebui preluată din 
articolul 2 al Deciziei-cadru 2002/584/JAI 
a Consiliului și din Convenția Organizației 
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a Consiliului și din Convenția Organizației 
Națiunilor Unite privind criminalitatea 
organizată transfrontalieră.

Națiunilor Unite privind criminalitatea 
organizată transfrontalieră.

Or. de

Amendamentul 89
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Definiția infracțiunilor de terorism ar 
trebui preluată din articolele 1- 4 ale
Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului 
privind combaterea terorismului. Definiția 
infracțiunilor grave ar trebui preluată din 
articolul 2 al Deciziei-cadru 2002/584/JAI 
a Consiliului din 13 iunie 2002 priind
mandatul european de arestare și 
procedura de predare între statele 
membre. Totuși, statele membre pot 
exclude acele infracțiuni de mică 
gravitate în cazul cărora, ținând cont de 
sistemul lor respectiv de justiție penală, 
prelucrarea datelor PNR în temeiul 
prezentei directive nu ar fi conformă cu 
principiul proporționalității. Definiția 
infracțiunilor grave transfrontaliere ar 
trebui preluată din articolul 2 al Deciziei-
cadru 2002/584/JAI a Consiliului și din 
Convenția Organizației Națiunilor Unite 
privind criminalitatea organizată 
transfrontalieră.

(12) Definiția infracțiunilor de terorism ar 
trebui preluată din articolul 1 al Deciziei-
cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind 
combaterea terorismului. Definiția 
infracțiunilor grave transnaționale ar 
trebui preluată din articolul 2 al Deciziei-
cadru 2002/584/JAI a Consiliului și din 
Convenția Organizației Națiunilor Unite 
privind criminalitatea organizată 
transfrontalieră. Statele membre ar trebui 
să excludă infracțiunile în cazul cărora, 
ținând cont de sistemul lor respectiv de 
justiție penală, prelucrarea datelor PNR în 
temeiul prezentei directive nu ar fi 
conformă cu principiul proporționalității.

Or. en

Amendamentul 90
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Considerentul 12
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Definiția infracțiunilor de terorism ar 
trebui preluată din articolele 1- 4 ale 
Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului 
privind combaterea terorismului. Definiția 
infracțiunilor grave ar trebui preluată din 
articolul 2 al Deciziei-cadru 2002/584/JAI 
a Consiliului din 13 iunie 2002 priind
mandatul european de arestare și 
procedura de predare între statele 
membre. Totuși, statele membre pot 
exclude acele infracțiuni de mică 
gravitate în cazul cărora, ținând cont de 
sistemul lor respectiv de justiție penală, 
prelucrarea datelor PNR în temeiul 
prezentei directive nu ar fi conformă cu 
principiul proporționalității. Definiția 
infracțiunilor grave transfrontaliere ar 
trebui preluată din articolul 2 al Deciziei-
cadru 2002/584/JAI a Consiliului și din 
Convenția Organizației Națiunilor Unite 
privind criminalitatea organizată 
transfrontalieră.

(12) Definiția infracțiunilor de terorism ar 
trebui preluată din articolele 1- 4 ale 
Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului 
privind combaterea terorismului.

Or. en

Amendamentul 91
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Definiția infracțiunilor de terorism ar 
trebui preluată din articolele 1- 4 ale 
Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului 
privind combaterea terorismului. Definiția 
infracțiunilor grave ar trebui preluată din 
articolul 2 al Deciziei-cadru 2002/584/JAI 
a Consiliului din 13 iunie 2002 priind
mandatul european de arestare și procedura 
de predare între statele membre. Totuși, 
statele membre pot exclude acele 

(12) Definiția infracțiunilor de terorism ar 
trebui preluată din articolele 1- 4 ale 
Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului 
privind combaterea terorismului. Definiția 
infracțiunilor grave transnaționale ar 
trebui preluată din articolul 2 al Deciziei-
cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 
13 iunie 2002 privind mandatul european 
de arestare și procedura de predare între 
statele membre și din Convenția 
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infracțiuni de mică gravitate în cazul 
cărora, ținând cont de sistemul lor respectiv 
de justiție penală, prelucrarea datelor PNR 
în temeiul prezentei directive nu ar fi 
conformă cu principiul proporționalității.
Definiția infracțiunilor grave 
transfrontaliere ar trebui preluată din 
articolul 2 al Deciziei-cadru 2002/584/JAI 
a Consiliului și din Convenția 
Organizației Națiunilor Unite privind 
criminalitatea organizată transfrontalieră.

Organizației Națiunilor Unite privind 
criminalitatea organizată transfrontalieră. 
Totuși, statele membre pot exclude acele 
infracțiuni de mică gravitate în cazul 
cărora, ținând cont de sistemul lor respectiv 
de justiție penală, prelucrarea datelor PNR 
în temeiul prezentei directive nu ar fi 
conformă cu principiul proporționalității.

Or. en

Amendamentul 92
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Definiția infracțiunilor de terorism ar 
trebui preluată din articolele 1- 4 ale
Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului 
privind combaterea terorismului. Definiția 
infracțiunilor grave ar trebui preluată din 
articolul 2 al Deciziei-cadru 2002/584/JAI 
a Consiliului din 13 iunie 2002 priind
mandatul european de arestare și 
procedura de predare între statele 
membre. Totuși, statele membre pot 
exclude acele infracțiuni de mică gravitate 
în cazul cărora, ținând cont de sistemul lor 
respectiv de justiție penală, prelucrarea 
datelor PNR în temeiul prezentei directive 
nu ar fi conformă cu principiul 
proporționalității. Definiția infracțiunilor 
grave transfrontaliere ar trebui preluată 
din articolul 2 al Deciziei-cadru 
2002/584/JAI a Consiliului și din 
Convenția Organizației Națiunilor Unite 
privind criminalitatea organizată 
transfrontalieră.

(12) Definiția infracțiunilor de terorism ar 
trebui preluată din articolul 1 al Deciziei-
cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind 
combaterea terorismului. Definiția 
infracțiunilor grave transnaționale ar 
trebui preluată din articolul 2 al Deciziei-
cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 
13 iunie 2002 privind mandatul european 
de arestare și din Convenția Organizației 
Națiunilor Unite privind criminalitatea 
organizată transfrontalieră. Totuși, statele 
membre ar trebui să excludă acele 
infracțiuni de mică gravitate în cazul 
cărora, ținând cont de sistemul lor respectiv 
de justiție penală, prelucrarea datelor PNR 
în temeiul prezentei directive nu ar fi 
conformă cu principiul proporționalității.

Or. en
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Amendamentul 93
Alexander Alvaro

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Datele PNR ar trebui transferate 
unei singure unități desemnate (unitatea 
de informații despre pasageri) din statul 
membru în cauză, astfel încât să se 
asigure claritatea și să se reducă costurile 
pentru transportatorii aerieni.

eliminat

Or. en

Amendamentul 94
Axel Voss

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Datele PNR ar trebui transferate unei 
singure unități desemnate (unitatea de 
informații despre pasageri) din statul 
membru în cauză, astfel încât să se asigure 
claritatea și să se reducă costurile pentru 
transportatorii aerieni.

(13) Datele PNR ar trebui transferate unei 
singure unități desemnate (unitatea de 
informații despre pasageri) din Uniunea 
Europeană, astfel încât să se asigure 
claritatea și să se reducă costurile pentru 
transportatorii aerieni.

Or. de

Justificare

Trebuie respinsă ideea instituirii unui sistem descentralizat. Atât costurile de înființare, cât și 
costurile curente cu personalul și infrastructura ale celor până la 27 de unități naționale de 
informații despre pasageri sunt disproporționat de mari comparativ cu un sistem 
descentralizat. Responsabilitatea dezvoltării unui sistem descentralizat ar reveni fiecărui stat 
membru în parte.  O sarcină prin care într-o perioadă de dificultate economică multe state 
membre ar fi suprasolicitate din punct de vedere organizatoric și financiar.
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Amendamentul 95
Tanja Fajon

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Datele PNR ar trebui transferate unei 
singure unități desemnate (unitatea de 
informații despre pasageri) din statul 
membru în cauză, astfel încât să se asigure 
claritatea și să se reducă costurile pentru 
transportatorii aerieni.

(13) Datele PNR ar trebui transferate unei 
singure unități desemnate (unitatea de 
informații despre pasageri) din statul 
membru în cauză, astfel încât să se asigure 
claritatea și să se reducă costurile pentru 
transportatorii aerieni. Bugetul general al 
Uniunii Europene ar trebui să ofere, după 
caz, sprijin financiar statelor membre sau 
companiilor aeriene de pasageri pentru 
acoperirea costurilor de instituire, operare 
și menținere a propriilor sisteme PNR, 
precum și costurile de transferare a 
datelor PNR.

Or. en

Amendamentul 96
Ioan Enciu

Propunere de directivă
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Statele membre ar trebui să se 
asigure că orice transfer al datelor PNR 
sau al rezultatelor prelucrării datelor 
PNR, precum și stocarea acestor date de 
către unitatea de informații despre 
pasageri, se realizează ținându-se cont de 
cele mai înalte standarde de securitate.

Or. ro

Amendamentul 97
Hubert Pirker, Frank Engel
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Propunere de directivă
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Comisia Europeană ar trebui să se 
asigure că toate instituțiile și organismele 
Uniunii, cum ar fi agențiile, cărora prin 
dispozițiile acestei directive sau prin 
normele de aplicare rezultate din acestea 
în statele membre le revin cheltuieli 
suplimentare, dispun de resurse 
financiare și de personal suplimentare 
care să fie suficiente.

Or. de

Amendamentul 98
Alexander Alvaro

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Conținutul tuturor listelor de date 
PNR solicitate care trebuie obținute de 
unitatea de informații despre pasageri ar 
trebui să reflecte cerințele legitime ale 
autorităților publice de prevenire, 
depistare, cercetare și urmărire penală a 
infracțiunilor de terorism și a 
infracțiunilor grave, îmbunătățind prin 
aceasta nivelul de securitate internă din 
UE, precum și protecția drepturilor 
fundamentale ale cetățenilor, în special 
dreptul la viață privată și dreptul la 
protecția datelor cu caracter personal. 
Aceste liste nu ar trebui să conțină nicio 
informație cu caracter personal care ar 
putea dezvălui originea rasială sau etnică, 
opiniile politice, convingerile religioase 
sau filozofice, apartenența la sindicate 
sau date privind starea de sănătate sau 
viața sexuală a persoanei în cauză. Datele 

eliminat
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PNR ar trebui să conțină detalii privind 
rezervarea pasagerului și itinerarul 
călătoriei, care le permit autorităților 
competente să identifice pasagerii care 
reprezintă o amenințare pentru 
securitatea internă.

Or. en

Amendamentul 99
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Conținutul tuturor listelor de date 
PNR solicitate care trebuie obținute de 
unitatea de informații despre pasageri ar 
trebui să reflecte cerințele legitime ale 
autorităților publice de prevenire, 
depistare, cercetare și urmărire penală a 
infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor 
grave, îmbunătățind prin aceasta nivelul de 
securitate internă din UE, precum și 
protecția drepturilor fundamentale ale 
cetățenilor, în special dreptul la viață 
privată și dreptul la protecția datelor cu 
caracter personal. Aceste liste nu ar trebui 
să conțină nicio informație cu caracter 
personal care ar putea dezvălui originea 
rasială sau etnică, opiniile politice, 
convingerile religioase sau filozofice, 
apartenența la sindicate sau date privind 
starea de sănătate sau viața sexuală a 
persoanei în cauză. Datele PNR ar trebui 
să conțină detalii privind rezervarea 
pasagerului și itinerarul călătoriei, care le 
permit autorităților competente să 
identifice pasagerii care reprezintă o 
amenințare pentru securitatea internă.

(14) Conținutul tuturor listelor de date 
PNR solicitate care trebuie obținute de 
unitatea de informații despre pasageri ar 
trebui să reflecte cerințele legitime ale 
autorităților publice de prevenire, 
depistare, cercetare și urmărire penală a 
infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor 
grave transnaționale, îmbunătățind prin 
aceasta nivelul de securitate internă din 
UE, precum și protecția drepturilor 
fundamentale ale cetățenilor, în special 
dreptul la viață privată și dreptul la 
protecția datelor cu caracter personal în 
conformitate cu Directiva Parlamentului 
European și a Consiliului din […] privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal de către autoritățile competente 
în scopul prevenirii, cercetării, depistării 
sau urmăririi penale a infracțiunilor sau 
al executării sancțiunilor penale, precum 
și libera circulație a acestor date, și 
asigurând respectarea nivelului înalt de 
protecție garantat de Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, 
Convenția 108 a Consiliului Europei 
privind protecția persoanelor față de 
prelucrarea automată a datelor cu 
caracter personal și Convenția europeană 
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pentru apărarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale. Aceste liste nu
ar trebui să conțină date sensibile.

Or. en

Amendamentul 100
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Conținutul tuturor listelor de date
PNR solicitate care trebuie obținute de 
unitatea de informații despre pasageri ar 
trebui să reflecte cerințele legitime ale 
autorităților publice de prevenire, 
depistare, cercetare și urmărire penală a 
infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor 
grave, îmbunătățind prin aceasta nivelul de 
securitate internă din UE, precum și 
protecția drepturilor fundamentale ale 
cetățenilor, în special dreptul la viață 
privată și dreptul la protecția datelor cu 
caracter personal. Aceste liste nu ar trebui 
să conțină nicio informație cu caracter 
personal care ar putea dezvălui originea 
rasială sau etnică, opiniile politice, 
convingerile religioase sau filozofice, 
apartenența la sindicate sau date privind 
starea de sănătate sau viața sexuală a 
persoanei în cauză. Datele PNR ar trebui 
să conțină detalii privind rezervarea 
pasagerului și itinerarul călătoriei, care le 
permit autorităților competente să 
identifice pasagerii care reprezintă o 
amenințare pentru securitatea internă.

(14) Conținutul tuturor listelor de date 
PNR solicitate care trebuie obținute de 
unitatea de informații despre pasageri ar 
trebui să reflecte cerințele legitime ale 
autorităților publice de prevenire, 
depistare, cercetare și urmărire penală a 
infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor 
grave transnaționale, îmbunătățind prin 
aceasta nivelul de securitate internă din 
UE, precum și protecția drepturilor 
fundamentale ale cetățenilor, în special 
dreptul la viață privată și dreptul la 
protecția datelor cu caracter personal. 
Aceste liste nu ar trebui să conțină nicio 
informație cu caracter personal și mai ales 
date care ar putea dezvălui sexul, originea 
rasială, etnică sau socială, caracteristicile 
genetice, limba, opiniile politice, 
convingerile religioase sau filozofice, 
apartenența la sindicate sau date privind 
starea de sănătate sau viața sexuală a 
persoanei în cauză.

Or. en

Amendamentul 101
Axel Voss
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Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Conținutul tuturor listelor de date
PNR solicitate care trebuie obținute de 
unitatea de informații despre pasageri ar 
trebui să reflecte cerințele legitime ale 
autorităților publice de prevenire, 
depistare, cercetare și urmărire penală a 
infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor 
grave, îmbunătățind prin aceasta nivelul de 
securitate internă din UE, precum și 
protecția drepturilor fundamentale ale 
cetățenilor, în special dreptul la viață 
privată și dreptul la protecția datelor cu 
caracter personal. Aceste liste nu ar trebui 
să conțină nicio informație cu caracter 
personal care ar putea dezvălui originea 
rasială sau etnică, opiniile politice, 
convingerile religioase sau filozofice, 
apartenența la sindicate sau date privind 
starea de sănătate sau viața sexuală a 
persoanei în cauză. Datele PNR ar trebui să 
conțină detalii privind rezervarea 
pasagerului și itinerarul călătoriei, care le 
permit autorităților competente să 
identifice pasagerii care reprezintă o 
amenințare pentru securitatea internă.

(14) Toate datele PNR solicitate care 
trebuie obținute de unitatea de informații 
despre pasageri ar trebui să reflecte 
cerințele legitime ale autorităților publice 
de prevenire, depistare, cercetare și 
urmărire penală a infracțiunilor de terorism 
și a infracțiunilor grave, îmbunătățind prin 
aceasta nivelul de securitate internă din 
UE, precum și protecția drepturilor 
fundamentale ale cetățenilor, în special 
dreptul la viață privată și dreptul la 
protecția datelor cu caracter personal. 
Aceste date nu ar trebui să conțină nicio 
informație cu caracter personal care ar 
putea dezvălui originea rasială sau etnică, 
opiniile politice, convingerile religioase 
sau filozofice, apartenența la sindicate sau 
date privind starea de sănătate sau viața 
sexuală a persoanei în cauză. Datele PNR 
ar trebui să conțină detalii privind 
rezervarea pasagerului și itinerarul 
călătoriei, care le permit autorităților 
competente să identifice pasagerii care 
reprezintă o amenințare pentru securitatea 
internă.

Or. de

Amendamentul 102
Kinga Göncz

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Conținutul tuturor listelor de date 
PNR solicitate care trebuie obținute de 
unitatea de informații despre pasageri ar 
trebui să reflecte cerințele legitime ale 

(14) Conținutul tuturor listelor de date 
PNR solicitate care trebuie obținute de 
unitatea de informații despre pasageri ar 
trebui să reflecte cerințele legitime ale 
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autorităților publice de prevenire, 
depistare, cercetare și urmărire penală a 
infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor 
grave, îmbunătățind prin aceasta nivelul de 
securitate internă din UE, precum și 
protecția drepturilor fundamentale ale 
cetățenilor, în special dreptul la viață
privată și dreptul la protecția datelor cu 
caracter personal. Aceste liste nu ar trebui 
să conțină nicio informație cu caracter 
personal care ar putea dezvălui originea 
rasială sau etnică, opiniile politice, 
convingerile religioase sau filozofice, 
apartenența la sindicate sau date privind 
starea de sănătate sau viața sexuală a 
persoanei în cauză. Datele PNR ar trebui să 
conțină detalii privind rezervarea 
pasagerului și itinerarul călătoriei, care le 
permit autorităților competente să 
identifice pasagerii care reprezintă o 
amenințare pentru securitatea internă.

autorităților publice de prevenire,
depistare, cercetare și urmărire penală a 
infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor 
grave, îmbunătățind prin aceasta nivelul de 
securitate internă din UE, precum și 
protecția drepturilor fundamentale ale 
cetățenilor, în special dreptul la viață 
privată și dreptul la protecția datelor cu 
caracter personal. Aceste liste nu ar trebui 
să conțină nicio informație cu caracter 
personal și sensibil care ar putea dezvălui 
originea rasială sau etnică, opiniile politice, 
convingerile religioase sau filozofice, 
apartenența la sindicate sau date privind 
starea de sănătate, handicapul sau 
orientarea sexuală a persoanei în cauză. 
Datele PNR ar trebui să conțină detalii 
privind rezervarea pasagerului și itinerarul 
călătoriei, care le permit autorităților 
competente să identifice pasagerii care 
reprezintă o amenințare pentru securitatea 
internă.

Or. en

Amendamentul 103
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Conținutul tuturor listelor de date
PNR solicitate care trebuie obținute de 
unitatea de informații despre pasageri ar 
trebui să reflecte cerințele legitime ale 
autorităților publice de prevenire, 
depistare, cercetare și urmărire penală a 
infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor 
grave, îmbunătățind prin aceasta nivelul de 
securitate internă din UE, precum și 
protecția drepturilor fundamentale ale 
cetățenilor, în special dreptul la viață 
privată și dreptul la protecția datelor cu 
caracter personal. Aceste liste nu ar trebui 

(14) Conținutul datelor PNR care trebuie 
obținute de unitatea de informații despre 
pasageri enumerate în anexa la prezenta 
directivă ar trebui să reflecte cerințele 
legitime ale autorităților publice de 
prevenire, depistare, cercetare și urmărire 
penală a infracțiunilor de terorism și a 
infracțiunilor grave transnaționale, 
îmbunătățind prin aceasta nivelul de 
securitate internă din UE, precum și 
protecția drepturilor fundamentale ale 
persoanelor, în special dreptul la viață 
privată și dreptul la protecția datelor cu 
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să conțină nicio informație cu caracter 
personal care ar putea dezvălui originea 
rasială sau etnică, opiniile politice, 
convingerile religioase sau filozofice, 
apartenența la sindicate sau date privind 
starea de sănătate sau viața sexuală a 
persoanei în cauză. Datele PNR ar trebui să 
conțină detalii privind rezervarea 
pasagerului și itinerarul călătoriei, care le 
permit autorităților competente să 
identifice pasagerii care reprezintă o 
amenințare pentru securitatea internă.

caracter personal. Aceste date nu conțin
nicio informație cu caracter personal care 
ar putea dezvălui originea rasială sau 
etnică, opiniile politice, convingerile 
religioase sau filozofice, apartenența la 
sindicate sau date privind starea de sănătate 
sau viața sexuală a persoanei în cauză. 
Datele PNR ar trebui să conțină detalii 
privind rezervarea pasagerului și itinerarul 
călătoriei, care le permit autorităților 
competente să identifice pasagerii care 
reprezintă o amenințare pentru securitatea 
internă.

Or. en

Amendamentul 104
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Conținutul tuturor listelor de date 
PNR solicitate care trebuie obținute de 
unitatea de informații despre pasageri ar 
trebui să reflecte cerințele legitime ale 
autorităților publice de prevenire, 
depistare, cercetare și urmărire penală a 
infracțiunilor de terorism și a 
infracțiunilor grave, îmbunătățind prin 
aceasta nivelul de securitate internă din 
UE, precum și protecția drepturilor 
fundamentale ale cetățenilor, în special 
dreptul la viață privată și dreptul la 
protecția datelor cu caracter personal. 
Aceste liste nu ar trebui să conțină nicio 
informație cu caracter personal care ar 
putea dezvălui originea rasială sau etnică, 
opiniile politice, convingerile religioase 
sau filozofice, apartenența la sindicate sau 
date privind starea de sănătate sau viața 
sexuală a persoanei în cauză. Datele PNR 
ar trebui să conțină detalii privind 
rezervarea pasagerului și itinerarul 

(14) Conținutul tuturor listelor de date 
PNR solicitate care trebuie obținute de 
unitatea de informații despre pasageri ar 
trebui să reflecte cerințele legitime ale 
autorităților publice de prevenire, 
depistare, cercetare și urmărire penală a 
infracțiunilor de terorism, îmbunătățind 
prin aceasta nivelul de securitate internă 
din UE, precum și protecția drepturilor 
fundamentale ale cetățenilor, în special 
dreptul la viață privată și dreptul la 
protecția datelor cu caracter personal. 
Aceste liste nu ar trebui să conțină nicio 
informație cu caracter personal care ar 
putea dezvălui originea rasială sau etnică, 
opiniile politice, convingerile religioase 
sau filozofice, apartenența la sindicate sau 
date privind starea de sănătate sau viața 
sexuală a persoanei în cauză. Datele PNR 
ar trebui să conțină detalii privind 
rezervarea pasagerului și itinerarul 
călătoriei, care le permit autorităților 
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călătoriei, care le permit autorităților 
competente să identifice pasagerii care 
reprezintă o amenințare pentru securitatea 
internă.

competente să identifice pasagerii care 
reprezintă o amenințare pentru securitatea 
internă.

Or. en

Amendamentul 105
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Conținutul tuturor listelor de date 
PNR solicitate care trebuie obținute de 
unitatea de informații despre pasageri ar 
trebui să reflecte cerințele legitime ale 
autorităților publice de prevenire, 
depistare, cercetare și urmărire penală a 
infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor 
grave, îmbunătățind prin aceasta nivelul de 
securitate internă din UE, precum și 
protecția drepturilor fundamentale ale 
cetățenilor, în special dreptul la viață 
privată și dreptul la protecția datelor cu 
caracter personal. Aceste liste nu ar trebui 
să conțină nicio informație cu caracter 
personal care ar putea dezvălui originea 
rasială sau etnică, opiniile politice, 
convingerile religioase sau filozofice, 
apartenența la sindicate sau date privind 
starea de sănătate sau viața sexuală a 
persoanei în cauză. Datele PNR ar trebui să 
conțină detalii privind rezervarea 
pasagerului și itinerarul călătoriei, care le 
permit autorităților competente să 
identifice pasagerii care reprezintă o 
amenințare pentru securitatea internă.

(14) Conținutul datelor PNR care trebuie 
obținute de unitatea de informații despre 
pasageri enumerate în anexa la prezenta 
directivă ar trebui să reflecte cerințele 
legitime ale autorităților publice de 
prevenire, depistare, cercetare și urmărire 
penală a infracțiunilor de terorism și a 
infracțiunilor grave transnaționale, 
îmbunătățind prin aceasta nivelul de 
securitate internă din UE, precum și 
protecția drepturilor fundamentale ale 
persoanelor, în special dreptul la viață 
privată și dreptul la protecția datelor cu 
caracter personal. Aceste date nu ar trebui 
să conțină nicio informație cu caracter 
personal care ar putea dezvălui originea 
rasială sau etnică, opiniile politice, 
convingerile religioase sau filozofice, 
apartenența la sindicate sau date privind 
starea de sănătate sau viața sexuală a 
persoanei în cauză. Datele PNR ar trebui să 
conțină detalii privind rezervarea 
pasagerului și itinerarul călătoriei, care le 
permit autorităților competente să 
identifice pasagerii care reprezintă o 
amenințare pentru securitatea internă.

Or. en
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Amendamentul 106
Alexander Alvaro

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) În prezent sunt disponibile două 
metode de transfer de date: metoda de tip 
„pull”, prin care autoritățile competente 
din statul membru care solicită datele pot 
intra în sistemul de rezervări al 
transportatorului aerian (accesa) și 
extrage („pull”) o copie a datelor 
solicitate, și metoda de tip „push”, prin 
care transportatorii aerieni transferă 
(„push”) datele PNR solicitate către 
autoritatea care le solicită, permițându-le 
astfel transportatorilor aerieni să păstreze 
controlul asupra datelor care se transmit. 
Se consideră că metoda de tip „push” 
oferă un grad mai mare de protecție a 
datelor și că ar trebui să fie obligatorie 
pentru toți transportatorii aerieni.

eliminat

Or. en

Amendamentul 107
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) În prezent sunt disponibile două 
metode de transfer de date: metoda de tip 
„pull”, prin care autoritățile competente din 
statul membru care solicită datele pot intra 
în sistemul de rezervări al transportatorului 
aerian (accesa) și extrage („pull”) o copie a 
datelor solicitate, și metoda de tip „push”, 
prin care transportatorii aerieni transferă 
(„push”) datele PNR solicitate către 
autoritatea care le solicită, permițându-le 

(15) În prezent sunt disponibile două 
metode de transfer de date: metoda de tip 
„pull”, prin care autoritățile competente din 
statul membru care solicită datele pot intra 
în sistemul de rezervări al transportatorului 
aerian (accesa) și extrage („pull”) o copie a 
datelor solicitate, și metoda de tip „push”, 
prin care transportatorii aerieni transferă 
(„push”) datele PNR solicitate către 
autoritatea care le solicită, permițându-le 
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astfel transportatorilor aerieni să păstreze 
controlul asupra datelor care se transmit. 
Se consideră că metoda de tip „push” oferă 
un grad mai mare de protecție a datelor și 
că ar trebui să fie obligatorie pentru toți 
transportatorii aerieni.

astfel transportatorilor aerieni să păstreze 
controlul asupra datelor care se transmit. 
Metoda de tip „push” oferă un grad mai 
mare de protecție a datelor și ar trebui să 
fie obligatorie pentru toți transportatorii 
aerieni.

Or. en

Amendamentul 108
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) În prezent sunt disponibile două 
metode de transfer de date: metoda de tip 
„pull”, prin care autoritățile competente din 
statul membru care solicită datele pot intra 
în sistemul de rezervări al transportatorului 
aerian (accesa) și extrage („pull”) o copie a 
datelor solicitate, și metoda de tip „push”, 
prin care transportatorii aerieni transferă 
(„push”) datele PNR solicitate către 
autoritatea care le solicită, permițându-le 
astfel transportatorilor aerieni să păstreze 
controlul asupra datelor care se transmit. 
Se consideră că metoda de tip „push” oferă 
un grad mai mare de protecție a datelor și 
că ar trebui să fie obligatorie pentru toți 
transportatorii aerieni.

(15) În prezent sunt disponibile două 
metode de transfer de date: metoda de tip 
„pull”, prin care autoritățile competente din 
statul membru care solicită datele pot intra 
în sistemul de rezervări al transportatorului 
aerian (accesa) și extrage („pull”) o copie a 
datelor solicitate, și metoda de tip „push”, 
prin care transportatorii aerieni transferă 
(„push”) datele PNR solicitate către 
autoritatea care le solicită, permițându-le 
astfel transportatorilor aerieni să păstreze 
controlul asupra datelor care se transmit. 
Se consideră că metoda de tip „push” oferă 
un grad mai mare de protecție a datelor și 
că ar trebui să fie obligatorie pentru toți 
transportatorii aerieni. Metoda de tip 
„pull” ar trebui să fie interzisă în temeiul 
prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 109
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Considerentul 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) În prezent sunt disponibile două 
metode de transfer de date: metoda de tip 
„pull”, prin care autoritățile competente din 
statul membru care solicită datele pot intra 
în sistemul de rezervări al transportatorului 
aerian (accesa) și extrage („pull”) o copie a 
datelor solicitate, și metoda de tip „push”, 
prin care transportatorii aerieni transferă 
(„push”) datele PNR solicitate către 
autoritatea care le solicită, permițându-le 
astfel transportatorilor aerieni să păstreze 
controlul asupra datelor care se transmit. 
Se consideră că metoda de tip „push” oferă 
un grad mai mare de protecție a datelor și 
că ar trebui să fie obligatorie pentru toți 
transportatorii aerieni.

(15) În prezent sunt disponibile două 
metode de transfer de date: metoda de tip 
„pull”, prin care autoritățile competente din 
statul membru care solicită datele pot intra 
în sistemul de rezervări al transportatorului 
aerian (accesa) și extrage („pull”) o copie a 
datelor solicitate, și metoda de tip „push”, 
prin care transportatorii aerieni transferă 
(„push”) datele PNR solicitate către 
autoritatea care le solicită, permițându-le 
astfel transportatorilor aerieni să păstreze 
controlul asupra datelor care se transmit. 
Metoda de tip „push” oferă un grad mai 
mare de protecție a datelor și ar trebui să 
devină obligatorie cel târziu la doi ani de 
la intrarea în vigoare a prezentei directive,
pentru toți transportatorii aerieni care 
colectează și prelucrează deja date PNR 
în scopuri comerciale și care operează 
zboruri internaționale spre sau dinspre 
teritoriul statelor membre. În cazul în 
care datele PNR sunt manipulate de 
operatorii sistemului informatizat de 
rezervare (SIR), se aplică 
Regulamentul (CE) nr. 80/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 14 ianuarie 2009 privind un cod de 
conduită pentru sistemele informatizate 
de rezervare1.
_____________
1JO L 35, 4.2.2009, p. 47. 

Or. en

Amendamentul 110
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Considerentul 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) În prezent sunt disponibile două 
metode de transfer de date: metoda de tip 
„pull”, prin care autoritățile competente din 
statul membru care solicită datele pot intra 
în sistemul de rezervări al transportatorului 
aerian (accesa) și extrage („pull”) o copie a 
datelor solicitate, și metoda de tip „push”, 
prin care transportatorii aerieni transferă 
(„push”) datele PNR solicitate către 
autoritatea care le solicită, permițându-le 
astfel transportatorilor aerieni să păstreze 
controlul asupra datelor care se transmit. 
Se consideră că metoda de tip „push” oferă 
un grad mai mare de protecție a datelor și 
că ar trebui să fie obligatorie pentru toți 
transportatorii aerieni.

(15) În prezent sunt disponibile două 
metode de transfer de date: metoda de tip 
„pull”, prin care autoritățile competente din 
statul membru care solicită datele pot intra 
în sistemul de rezervări al transportatorului 
aerian (accesa) și extrage („pull”) o copie a 
datelor solicitate, și metoda de tip „push”, 
prin care transportatorii aerieni transferă 
(„push”) datele PNR solicitate către 
autoritatea care le solicită, permițându-le 
astfel transportatorilor aerieni să păstreze 
controlul asupra datelor care se transmit. 
Se consideră că metoda de tip „push” oferă 
un grad mai mare de protecție a datelor și 
că ar trebui să fie obligatorie, cel târziu la 
doi ani de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive, pentru toți 
transportatorii aerieni care colectează și 
prelucrează deja date PNR în scopuri 
comerciale și care operează zboruri 
internaționale spre sau dinspre teritoriul 
statelor membre. În cazul în care datele 
PNR sunt manipulate de operatorii 
serviciului informatizat de rezervare 
(SIR), se aplică Regulamentul (CE) 
nr. 80/2009 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 14 ianuarie 2009 
privind un cod de conduită pentru 
sistemele informatizate de rezervare1.
____________
1JO L 35, 4.2.2009, p. 47. 

Or. en

Amendamentul 111
Alexander Alvaro

Propunere de directivă
Considerentul 16
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Comisia susține orientările 
Organizației Aviației Civile Internaționale 
(OACI) privind datele PNR. Acestea ar 
trebui să reprezinte, prin urmare, baza 
adoptării formatelor de date compatibile 
pentru transferurile de date PNR prin 
intermediul transportatorilor aerieni către 
statele membre. Astfel se justifică 
adoptarea acestor formate de date 
compatibile, precum și a protocoalelor 
relevante aplicabile transferurilor de date 
de la transportatorii aerieni în 
conformitate cu procedura consultativă 
prevăzută în Regulamentul (UE) nr.…….. 
al Parlamentului European și al 
Consiliului […………...].

eliminat

Or. en

Amendamentul 112
Kinga Göncz

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Comisia susține orientările 
Organizației Aviației Civile Internaționale 
(OACI) privind datele PNR. Acestea ar 
trebui să reprezinte, prin urmare, baza 
adoptării formatelor de date compatibile 
pentru transferurile de date PNR prin 
intermediul transportatorilor aerieni către 
statele membre. Astfel se justifică 
adoptarea acestor formate de date 
compatibile, precum și a protocoalelor 
relevante aplicabile transferurilor de date 
de la transportatorii aerieni în conformitate 
cu procedura consultativă prevăzută în 
Regulamentul (UE) nr.…….. al 
Parlamentului European și al Consiliului 
[…………...].

(16) Comisia susține orientările 
Organizației Aviației Civile Internaționale 
(OACI) privind datele PNR. Acestea ar 
trebui să reprezinte, prin urmare, baza 
adoptării formatelor de date compatibile 
pentru transferurile de date PNR prin 
intermediul transportatorilor aerieni către 
statele membre. Astfel se justifică 
adoptarea acestor formate de date 
compatibile, precum și a protocoalelor 
relevante aplicabile transferurilor de date 
de la transportatorii aerieni în conformitate 
cu procedura consultativă prevăzută în 
Regulamentul (UE) nr.…….. al 
Parlamentului European și al Consiliului 
[…………...] care asigură, de asemenea, 
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implicarea Parlamentului European.

Or. en

Amendamentul 113
Alexander Alvaro

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Statele membre ar trebui să ia toate 
măsurile necesare pentru a le permite 
transportatorilor aerieni să își 
îndeplinească obligațiile ce le revin în 
temeiul prezentei directive. Statele 
membre ar trebui să prevadă sancțiuni 
disuasive, eficace și proporționale, 
inclusiv penalități financiare, împotriva 
acelor transportatori aerieni care nu își 
respectă obligațiile privind transferul de 
date PNR. În cazul în care există 
încălcări repetate grave care ar putea 
submina obiectivele de bază ale prezentei 
directive, aceste sancțiuni pot include, în
cazuri excepționale, măsuri precum 
imobilizarea, sechestrarea și confiscarea 
mijlocului de transport ori suspendarea 
temporară sau retragerea licenței de 
operare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 114
Manfred Weber

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Statele membre ar trebui să ia toate 
măsurile necesare pentru a le permite 

(17) Statele membre care utilizează date 
din registrul cu numele pasagerilor ar 
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transportatorilor aerieni să își îndeplinească 
obligațiile ce le revin în temeiul prezentei 
directive. Statele membre ar trebui să 
prevadă sancțiuni disuasive, eficace și 
proporționale, inclusiv penalități 
financiare, împotriva acelor transportatori 
aerieni care nu își respectă obligațiile 
privind transferul de date PNR. În cazul în 
care există încălcări repetate grave care ar 
putea submina obiectivele de bază ale 
prezentei directive, aceste sancțiuni pot 
include, în cazuri excepționale, măsuri 
precum imobilizarea, sechestrarea și 
confiscarea mijlocului de transport ori 
suspendarea temporară sau retragerea 
licenței de operare.

trebui să ia toate măsurile necesare pentru a 
le permite transportatorilor aerieni să își 
îndeplinească obligațiile ce le revin în 
temeiul prezentei directive. Statele membre 
ar trebui să prevadă sancțiuni disuasive, 
eficace și proporționale, inclusiv penalități 
financiare, împotriva acelor transportatori 
aerieni care nu își respectă obligațiile 
privind transferul de date PNR. În cazul în 
care există încălcări repetate grave care ar 
putea submina obiectivele de bază ale 
prezentei directive, aceste sancțiuni pot 
include, în cazuri excepționale, măsuri 
precum imobilizarea, sechestrarea și 
confiscarea mijlocului de transport ori 
suspendarea temporară sau retragerea 
licenței de operare.

Or. de

Amendamentul 115
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Statele membre ar trebui să ia toate 
măsurile necesare pentru a le permite 
unităților de informații despre pasageri să 
își îndeplinească obligațiile ce le revin în 
temeiul prezentei directive. Statele 
membre ar trebui să prevadă sancțiuni 
disuasive, eficace și proporționale, 
inclusiv penale, împotriva acelor unități 
de informații despre pasageri care nu își 
respectă obligațiile privind prelucrarea 
datelor PNR.

Or. en

Amendamentul 116
Alexander Alvaro
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Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Fiecare stat membru ar trebui să fie 
responsabil de evaluarea amenințărilor 
potențiale legate de infracțiuni de 
terorism și de alte infracțiuni grave.

eliminat

Or. en

Amendamentul 117
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Fiecare stat membru ar trebui să fie 
responsabil de evaluarea amenințărilor 
potențiale legate de infracțiuni de terorism 
și de alte infracțiuni grave.

(18) Fiecare stat membru ar trebui să fie 
responsabil de evaluarea amenințărilor 
potențiale legate de infracțiuni de terorism 
și de alte infracțiuni grave transnaționale.

Or. en

Amendamentul 118
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Fiecare stat membru ar trebui să fie 
responsabil de evaluarea amenințărilor 
potențiale legate de infracțiuni de terorism 
și de alte infracțiuni grave.

(18) Fiecare stat membru ar trebui să fie 
responsabil de evaluarea amenințărilor 
potențiale legate de infracțiuni de terorism.

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

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Fiecare stat membru ar trebui să fie 
responsabil de evaluarea amenințărilor 
potențiale legate de infracțiuni de terorism 
și de alte infracțiuni grave.

(18) Fiecare stat membru ar trebui să fie 
responsabil de evaluarea amenințărilor 
potențiale legate de infracțiuni de terorism 
și de alte infracțiuni grave transnaționale.

Or. en

Amendamentul 120
Alexander Alvaro

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Autoritățile competente ale statelor 
membre ar trebui, ținând cont pe deplin 
de dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal și de dreptul la nediscriminare, 
să se abțină de la adoptarea oricăror 
decizii susceptibile să producă efecte 
juridice prejudiciabile asupra unei 
persoane sau să o afecteze în mod grav, 
doar din motivul prelucrării automatizate 
a datelor PNR. Mai mult, o astfel de 
decizie nu ar trebui în niciun caz să se 
întemeieze pe rasa sau originea etnică a 
unei persoane, convingerile sale 
religioase sau filozofice, opiniile sale 
politice, apartenența la un sindicat, starea 
sa de sănătate sau viața sa sexuală.

eliminat

Or. en

Amendamentul 121
Sophia in 't Veld
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Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Autoritățile competente ale statelor 
membre ar trebui, ținând cont pe deplin de 
dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal și de dreptul la nediscriminare, să 
se abțină de la adoptarea oricăror decizii 
susceptibile să producă efecte juridice 
prejudiciabile asupra unei persoane sau să 
o afecteze în mod grav, doar din motivul 
prelucrării automatizate a datelor PNR. 
Mai mult, o astfel de decizie nu ar trebui în 
niciun caz să se întemeieze pe rasa sau 
originea etnică a unei persoane, 
convingerile sale religioase sau filozofice, 
opiniile sale politice, apartenența la un 
sindicat, starea sa de sănătate sau viața sa 
sexuală.

(19) Autoritățile competente ale statelor 
membre ar trebui, ținând cont pe deplin de 
dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal și de dreptul la nediscriminare, să 
se abțină de la adoptarea oricăror decizii 
susceptibile să producă efecte juridice 
prejudiciabile asupra unei persoane sau să 
o afecteze în mod grav, doar din motivul 
prelucrării automatizate a datelor PNR. 
Mai mult, o astfel de decizie nu ar trebui în 
niciun caz să se întemeieze pe sexul, rasa, 
culoarea, originea etnică sau socială a 
unei persoane, caracteristicile sale 
genetice, limba sa, convingerile sale 
religioase sau filozofice, opiniile sale 
politice, apartenența la un sindicat, la o 
minoritate națională, starea sa de sănătate 
sau orientarea sa sexuală, astfel cum este 
prevăzut la articolul 21 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene.

Or. en

Amendamentul 122
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Autoritățile competente ale statelor 
membre ar trebui, ținând cont pe deplin de 
dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal și de dreptul la nediscriminare, să 
se abțină de la adoptarea oricăror decizii 
susceptibile să producă efecte juridice 
prejudiciabile asupra unei persoane sau să 
o afecteze în mod grav, doar din motivul 

(19) Autoritățile competente ale statelor 
membre ar trebui, ținând cont pe deplin de 
dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal și de dreptul la nediscriminare, să 
se abțină de la adoptarea oricăror decizii 
susceptibile să producă efecte juridice 
prejudiciabile asupra unei persoane sau să 
o afecteze în mod grav, doar pe baza
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prelucrării automatizate a datelor PNR. 
Mai mult, o astfel de decizie nu ar trebui în 
niciun caz să se întemeieze pe rasa sau 
originea etnică a unei persoane, 
convingerile sale religioase sau filozofice, 
opiniile sale politice, apartenența la un 
sindicat, starea sa de sănătate sau viața sa 
sexuală.

prelucrării automatizate a datelor PNR, a 
prelucrării în funcție de criterii 
predefinite sau a oricărei alte forme de 
realizare de profiluri. Mai mult, o astfel de 
decizie nu ar trebui în niciun caz să se 
întemeieze pe sexul, rasa, originea etnică 
sau socială a unei persoane,
caracteristicile sale genetice, limba sa,
convingerile sale religioase sau filozofice, 
opiniile sale politice, apartenența la un 
sindicat, starea sa de sănătate sau viața sa 
sexuală.

Or. en

Amendamentul 123
Alexander Alvaro

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Statele membre ar trebui să partajeze 
cu alte state membre datele PNR pe care 
le primesc, atunci când acest transfer este 
necesar pentru prevenirea, depistarea, 
cercetarea sau urmărirea penală a 
infracțiunilor de terorism sau a 
infracțiunilor grave. Dispozițiile prezentei 
directive nu ar trebui să aducă atingere 
altor instrumente ale Uniunii privind 
schimbul de informații dintre autoritățile 
polițienești și judiciare, inclusiv Deciziei 
2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 
2009 de instituire a Oficiului European de 
Poliție (Europol) și Deciziei-cadru 
2006/960/JAI a Consiliului din 18 
septembrie 2006 privind simplificarea 
schimbului de informații și date operative 
între autoritățile de aplicare a legii din 
statele membre ale Uniunii Europene. 
Acest schimb de date PNR între 
autoritățile de aplicare a legii și 
autoritățile judiciare ar trebui să fie 
reglementat de normele privind 

eliminat
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cooperarea polițienească și judiciară.

Or. en

Amendamentul 124
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Statele membre ar trebui să partajeze 
cu alte state membre datele PNR pe care le 
primesc, atunci când acest transfer este 
necesar pentru prevenirea, depistarea, 
cercetarea sau urmărirea penală a 
infracțiunilor de terorism sau a 
infracțiunilor grave. Dispozițiile prezentei 
directive nu ar trebui să aducă atingere 
altor instrumente ale Uniunii privind 
schimbul de informații dintre autoritățile 
polițienești și judiciare, inclusiv Deciziei 
2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 
2009 de instituire a Oficiului European de 
Poliție (Europol) și Deciziei-cadru 
2006/960/JAI a Consiliului din 18 
septembrie 2006 privind simplificarea 
schimbului de informații și date operative 
între autoritățile de aplicare a legii din 
statele membre ale Uniunii Europene. 
Acest schimb de date PNR între autoritățile 
de aplicare a legii și autoritățile judiciare ar 
trebui să fie reglementat de normele 
privind cooperarea polițienească și 
judiciară.

(20) Statele membre ar trebui să partajeze 
cu alte state membre datele PNR pe care le 
primesc, atunci când acest transfer este 
necesar pentru prevenirea, depistarea, 
cercetarea sau urmărirea penală a 
infracțiunilor de terorism sau a 
infracțiunilor grave transnaționale. 
Dispozițiile prezentei directive nu ar trebui 
să aducă atingere altor instrumente ale 
Uniunii privind schimbul de informații 
dintre autoritățile polițienești și judiciare, 
inclusiv Deciziei 2009/371/JAI a 
Consiliului din 6 aprilie 2009 de instituire a 
Oficiului European de Poliție (Europol) și 
Deciziei-cadru 2006/960/JAI a Consiliului 
din 18 septembrie 2006 privind 
simplificarea schimbului de informații și 
date operative între autoritățile de aplicare 
a legii din statele membre ale Uniunii 
Europene. Acest schimb de date PNR între 
autoritățile de aplicare a legii și autoritățile 
judiciare ar trebui să fie reglementat de 
normele privind cooperarea polițienească și 
judiciară din Directiva Parlamentului 
European și a Consiliului din […] privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal de către autoritățile competente 
în scopul prevenirii, cercetării, depistării 
sau urmăririi penale a infracțiunilor sau 
al executării sancțiunilor penale, precum 
și libera circulație a acestor date, 
asigurând respectarea nivelului înalt de 
protecție garantat de Carta drepturilor 
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fundamentale a Uniunii Europene, 
Convenția 108 a Consiliului Europei 
privind protecția persoanelor față de 
prelucrarea automată a datelor cu 
caracter personal și Convenția europeană 
pentru apărarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale.

Or. en

Amendamentul 125
Axel Voss

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Statele membre ar trebui să partajeze 
cu alte state membre datele PNR pe care le 
primesc, atunci când acest transfer este 
necesar pentru prevenirea, depistarea, 
cercetarea sau urmărirea penală a 
infracțiunilor de terorism sau a 
infracțiunilor grave. Dispozițiile prezentei 
directive nu ar trebui să aducă atingere 
altor instrumente ale Uniunii privind 
schimbul de informații dintre autoritățile 
polițienești și judiciare, inclusiv Deciziei 
2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 
2009 de instituire a Oficiului European de 
Poliție (Europol) și Deciziei-cadru 
2006/960/JAI a Consiliului din 18 
septembrie 2006 privind simplificarea 
schimbului de informații și date operative 
între autoritățile de aplicare a legii din 
statele membre ale Uniunii Europene. 
Acest schimb de date PNR între autoritățile 
de aplicare a legii și autoritățile judiciare ar 
trebui să fie reglementat de normele 
privind cooperarea polițienească și 
judiciară.

(20) Unitatea de informații despre 
pasageri ar trebui să partajeze cu statele
membre datele PNR pe care le primesc, 
atunci când acest transfer este necesar 
pentru prevenirea, depistarea, cercetarea 
sau urmărirea penală a infracțiunilor de 
terorism sau a infracțiunilor grave. Statele 
membre ar trebui autorizate să partajeze 
între ele datele PNR în aceleași condiții. 
Dispozițiile prezentei directive nu ar trebui 
să aducă atingere altor instrumente ale 
Uniunii privind schimbul de informații 
dintre autoritățile polițienești și judiciare, 
inclusiv Deciziei 2009/371/JAI a 
Consiliului din 6 aprilie 2009 de instituire a 
Oficiului European de Poliție (Europol) și 
Deciziei-cadru 2006/960/JAI a Consiliului 
din 18 septembrie 2006 privind 
simplificarea schimbului de informații și
date operative între autoritățile de aplicare 
a legii din statele membre ale Uniunii 
Europene. Acest schimb de date PNR între 
autoritățile de aplicare a legii și autoritățile 
judiciare ar trebui să fie reglementat de 
normele privind cooperarea polițienească și 
judiciară.

Or. de



AM\898279RO.doc 55/101 PE486.017v02-00

RO

Amendamentul 126
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Statele membre ar trebui să partajeze 
cu alte state membre datele PNR pe care le 
primesc, atunci când acest transfer este 
necesar pentru prevenirea, depistarea, 
cercetarea sau urmărirea penală a 
infracțiunilor de terorism sau a 
infracțiunilor grave. Dispozițiile prezentei 
directive nu ar trebui să aducă atingere 
altor instrumente ale Uniunii privind 
schimbul de informații dintre autoritățile 
polițienești și judiciare, inclusiv Deciziei 
2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 
2009 de instituire a Oficiului European de 
Poliție (Europol) și Deciziei-cadru 
2006/960/JAI a Consiliului din 18 
septembrie 2006 privind simplificarea 
schimbului de informații și date operative 
între autoritățile de aplicare a legii din 
statele membre ale Uniunii Europene.
Acest schimb de date PNR între autoritățile 
de aplicare a legii și autoritățile judiciare ar 
trebui să fie reglementat de normele 
privind cooperarea polițienească și 
judiciară.

(20) Statele membre ar trebui să partajeze 
cu alte state membre datele PNR pe care le 
primesc, atunci când acest transfer este 
necesar pentru prevenirea, depistarea, 
cercetarea sau urmărirea penală a 
infracțiunilor de terorism sau a 
infracțiunilor grave transnaționale, astfel 
cum sunt definite în prezenta directivă. 
Acest schimb de date PNR între autoritățile 
de aplicare a legii și autoritățile judiciare ar 
trebui să fie reglementat de normele 
privind cooperarea polițienească și 
judiciară.

Or. en

Amendamentul 127
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Statele membre ar trebui să partajeze 
cu alte state membre datele PNR pe care le 

(20) Statele membre ar trebui să partajeze 
cu alte state membre datele PNR pe care le 
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primesc, atunci când acest transfer este 
necesar pentru prevenirea, depistarea, 
cercetarea sau urmărirea penală a 
infracțiunilor de terorism sau a 
infracțiunilor grave. Dispozițiile prezentei 
directive nu ar trebui să aducă atingere 
altor instrumente ale Uniunii privind 
schimbul de informații dintre autoritățile 
polițienești și judiciare, inclusiv Deciziei 
2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 
2009 de instituire a Oficiului European de 
Poliție (Europol) și Deciziei-cadru 
2006/960/JAI a Consiliului din 18 
septembrie 2006 privind simplificarea 
schimbului de informații și date operative 
între autoritățile de aplicare a legii din 
statele membre ale Uniunii Europene. 
Acest schimb de date PNR între autoritățile 
de aplicare a legii și autoritățile judiciare ar 
trebui să fie reglementat de normele 
privind cooperarea polițienească și 
judiciară.

primesc, atunci când acest transfer este 
necesar pentru prevenirea, depistarea, 
cercetarea sau urmărirea penală a 
infracțiunilor de terorism. Dispozițiile 
prezentei directive nu ar trebui să aducă 
atingere altor instrumente ale Uniunii 
privind schimbul de informații dintre 
autoritățile polițienești și judiciare, inclusiv 
Deciziei 2009/371/JAI a Consiliului din 6 
aprilie 2009 de instituire a Oficiului 
European de Poliție (Europol) și Deciziei-
cadru 2006/960/JAI a Consiliului din 18 
septembrie 2006 privind simplificarea 
schimbului de informații și date operative 
între autoritățile de aplicare a legii din 
statele membre ale Uniunii Europene. 
Acest schimb de date PNR între autoritățile 
de aplicare a legii și autoritățile judiciare ar 
trebui să fie reglementat de normele 
privind cooperarea polițienească și 
judiciară.

Or. en

Amendamentul 128
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Statele membre ar trebui să partajeze 
cu alte state membre datele PNR pe care le 
primesc, atunci când acest transfer este 
necesar pentru prevenirea, depistarea, 
cercetarea sau urmărirea penală a 
infracțiunilor de terorism sau a 
infracțiunilor grave. Dispozițiile prezentei 
directive nu ar trebui să aducă atingere 
altor instrumente ale Uniunii privind 
schimbul de informații dintre autoritățile 
polițienești și judiciare, inclusiv Deciziei 
2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 
2009 de instituire a Oficiului European de 

(20) Statele membre ar trebui să partajeze 
cu alte state membre datele PNR pe care le 
primesc, atunci când acest transfer este 
necesar pentru prevenirea, depistarea, 
cercetarea sau urmărirea penală a 
infracțiunilor de terorism sau a 
infracțiunilor grave transnaționale.
Dispozițiile prezentei directive nu ar trebui 
să aducă atingere altor instrumente ale 
Uniunii privind schimbul de informații 
dintre autoritățile polițienești și judiciare, 
inclusiv Deciziei 2009/371/JAI a 
Consiliului din 6 aprilie 2009 de instituire a 
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Poliție (Europol) și Deciziei-cadru 
2006/960/JAI a Consiliului din 18 
septembrie 2006 privind simplificarea 
schimbului de informații și date operative 
între autoritățile de aplicare a legii din 
statele membre ale Uniunii Europene. 
Acest schimb de date PNR între autoritățile 
de aplicare a legii și autoritățile judiciare ar 
trebui să fie reglementat de normele 
privind cooperarea polițienească și 
judiciară.

Oficiului European de Poliție (Europol) și 
Deciziei-cadru 2006/960/JAI a Consiliului 
din 18 septembrie 2006 privind 
simplificarea schimbului de informații și 
date operative între autoritățile de aplicare 
a legii din statele membre ale Uniunii 
Europene. Acest schimb de date PNR între 
autoritățile de aplicare a legii și autoritățile 
judiciare ar trebui să fie reglementat de 
normele privind cooperarea polițienească și 
judiciară.

Or. en

Amendamentul 129
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Statele membre ar trebui să partajeze 
cu alte state membre datele PNR pe care le 
primesc, atunci când acest transfer este 
necesar pentru prevenirea, depistarea, 
cercetarea sau urmărirea penală a 
infracțiunilor de terorism sau a 
infracțiunilor grave. Dispozițiile prezentei 
directive nu ar trebui să aducă atingere 
altor instrumente ale Uniunii privind 
schimbul de informații dintre autoritățile 
polițienești și judiciare, inclusiv Deciziei 
2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 
2009 de instituire a Oficiului European de 
Poliție (Europol) și Deciziei-cadru 
2006/960/JAI a Consiliului din 18 
septembrie 2006 privind simplificarea 
schimbului de informații și date operative 
între autoritățile de aplicare a legii din 
statele membre ale Uniunii Europene. 
Acest schimb de date PNR între autoritățile 
de aplicare a legii și autoritățile judiciare ar 
trebui să fie reglementat de normele 
privind cooperarea polițienească și 
judiciară.

(20) Statele membre ar trebui să partajeze 
cu alte state membre datele PNR pe care le 
primesc, atunci când acest transfer este 
necesar pentru prevenirea, depistarea, 
cercetarea sau urmărirea penală a 
infracțiunilor de terorism sau a 
infracțiunilor grave transnaționale. 
Dispozițiile prezentei directive nu ar trebui 
să aducă atingere altor instrumente ale 
Uniunii privind schimbul de informații 
dintre autoritățile polițienești și judiciare, 
inclusiv Deciziei 2009/371/JAI a 
Consiliului din 6 aprilie 2009 de instituire a 
Oficiului European de Poliție (Europol) și 
Deciziei-cadru 2006/960/JAI a Consiliului 
din 18 septembrie 2006 privind 
simplificarea schimbului de informații și 
date operative între autoritățile de aplicare 
a legii din statele membre ale Uniunii 
Europene. Acest schimb de date PNR între 
autoritățile de aplicare a legii și autoritățile 
judiciare ar trebui să fie reglementat de 
normele privind cooperarea polițienească și 
judiciară.



PE486.017v02-00 58/101 AM\898279RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 130
Alexander Alvaro

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Perioada de păstrare a datelor PNR 
ar trebui să fie proporțională cu scopul 
prevenirii, depistării, cercetării și 
urmăririi penale a infracțiunilor de 
terorism și a infracțiunilor grave. Din 
cauza naturii datelor și scopurilor pentru 
care acestea sunt utilizate, este important 
ca datele PNR să fie păstrate o perioadă 
de timp suficient de îndelungată pentru 
efectuarea analizei și pentru utilizarea în 
investigații. În vederea evitării utilizării 
disproporționate a datelor, este important 
ca, după o perioadă inițială, să li se dea 
datelor un caracter anonim și să acestea 
fie accesibile numai în condiții foarte 
stricte și limitate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 131
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Perioada de păstrare a datelor PNR ar 
trebui să fie proporțională cu scopul 
prevenirii, depistării, cercetării și urmăririi 
penale a infracțiunilor de terorism și a 
infracțiunilor grave. Din cauza naturii 
datelor și scopurilor pentru care acestea 
sunt utilizate, este important ca datele 
PNR să fie păstrate o perioadă de timp 

(21) Perioada de păstrare a datelor PNR ar 
trebui să fie necesară și proporțională cu 
scopul prevenirii, depistării, cercetării și 
urmăririi penale a infracțiunilor de terorism 
și a infracțiunilor grave transnaționale. În 
vederea evitării utilizării disproporționate a 
datelor, este important ca, după o perioadă 
inițială, să li se dea datelor un caracter 



AM\898279RO.doc 59/101 PE486.017v02-00

RO

suficient de îndelungată pentru 
efectuarea analizei și pentru utilizarea în 
investigații. În vederea evitării utilizării 
disproporționate a datelor, este important 
ca, după o perioadă inițială, să li se dea 
datelor un caracter anonim și să acestea fie 
accesibile numai în condiții foarte stricte și 
limitate.

depersonalizat și acestea să fie accesibile 
numai în condiții foarte stricte și limitate.

Or. en

Amendamentul 132
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Perioada de păstrare a datelor PNR ar 
trebui să fie proporțională cu scopul 
prevenirii, depistării, cercetării și urmăririi 
penale a infracțiunilor de terorism și a 
infracțiunilor grave. Din cauza naturii 
datelor și scopurilor pentru care acestea 
sunt utilizate, este important ca datele PNR 
să fie păstrate o perioadă de timp suficient 
de îndelungată pentru efectuarea analizei și 
pentru utilizarea în investigații. În vederea 
evitării utilizării disproporționate a 
datelor, este important ca, după o 
perioadă inițială, să li se dea datelor un 
caracter anonim și să acestea fie 
accesibile numai în condiții foarte stricte 
și limitate.

(21) Perioada de păstrare a datelor PNR ar 
trebui să fie proporțională cu scopul 
prevenirii, depistării, cercetării și urmăririi 
penale a infracțiunilor de terorism și a 
infracțiunilor grave. Din cauza naturii 
datelor și scopurilor pentru care acestea 
sunt utilizate, este important ca datele PNR 
să fie păstrate o perioadă de timp suficient 
de îndelungată pentru efectuarea analizei și 
pentru utilizarea în investigații.

Or. en

Amendamentul 133
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Considerentul 21
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Perioada de păstrare a datelor PNR ar 
trebui să fie proporțională cu scopul 
prevenirii, depistării, cercetării și urmăririi 
penale a infracțiunilor de terorism și a 
infracțiunilor grave. Din cauza naturii 
datelor și scopurilor pentru care acestea 
sunt utilizate, este important ca datele 
PNR să fie păstrate o perioadă de timp 
suficient de îndelungată pentru 
efectuarea analizei și pentru utilizarea în 
investigații. În vederea evitării utilizării 
disproporționate a datelor, este important 
ca, după o perioadă inițială, să li se dea 
datelor un caracter anonim și să acestea fie 
accesibile numai în condiții foarte stricte și 
limitate.

(21) Perioada de păstrare a datelor PNR ar 
trebui să fie proporțională cu scopul 
prevenirii, depistării, cercetării și urmăririi 
penale a infracțiunilor de terorism și a 
infracțiunilor grave transnaționale. În 
vederea evitării utilizării disproporționate a 
datelor, este important ca, după o perioadă 
inițială, să li se dea datelor un caracter 
anonim permanent și acestea să fie 
accesibile numai în condiții foarte stricte și 
limitate.

Or. en

Amendamentul 134
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Perioada de păstrare a datelor PNR ar 
trebui să fie proporțională cu scopul 
prevenirii, depistării, cercetării și urmăririi 
penale a infracțiunilor de terorism și a 
infracțiunilor grave. Din cauza naturii 
datelor și scopurilor pentru care acestea 
sunt utilizate, este important ca datele PNR 
să fie păstrate o perioadă de timp suficient 
de îndelungată pentru efectuarea analizei și 
pentru utilizarea în investigații. În vederea 
evitării utilizării disproporționate a datelor, 
este important ca, după o perioadă inițială, 
să li se dea datelor un caracter anonim și să 
acestea fie accesibile numai în condiții 
foarte stricte și limitate.

(21) Perioada de păstrare a datelor PNR ar 
trebui să fie proporțională cu scopul 
prevenirii, depistării, cercetării și urmăririi 
penale a infracțiunilor de terorism și a 
infracțiunilor grave transnaționale. Din 
cauza naturii datelor și scopurilor pentru 
care acestea sunt utilizate, este important 
ca datele PNR să fie păstrate o perioadă de 
timp suficient de îndelungată pentru 
efectuarea analizei și pentru utilizarea în 
investigații. În vederea evitării utilizării 
disproporționate a datelor, este important 
ca, după o perioadă inițială, să li se dea 
datelor un caracter anonim complet.
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Amendamentul 135
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Perioada de păstrare a datelor PNR ar 
trebui să fie proporțională cu scopul 
prevenirii, depistării, cercetării și urmăririi 
penale a infracțiunilor de terorism și a 
infracțiunilor grave. Din cauza naturii 
datelor și scopurilor pentru care acestea 
sunt utilizate, este important ca datele PNR 
să fie păstrate o perioadă de timp suficient 
de îndelungată pentru efectuarea analizei și 
pentru utilizarea în investigații. În vederea 
evitării utilizării disproporționate a datelor, 
este important ca, după o perioadă inițială, 
să li se dea datelor un caracter anonim și să 
acestea fie accesibile numai în condiții 
foarte stricte și limitate.

(21) Perioada de păstrare a datelor PNR ar 
trebui să fie proporțională cu scopul 
prevenirii, depistării, cercetării și urmăririi 
penale a infracțiunilor de terorism. Din 
cauza naturii datelor și scopurilor pentru 
care acestea sunt utilizate, este important 
ca datele PNR să fie păstrate o perioadă de 
timp suficient de îndelungată pentru 
efectuarea analizei și pentru utilizarea în 
investigații. În vederea evitării utilizării 
disproporționate a datelor, este important 
ca, după o perioadă inițială, să li se dea 
datelor un caracter anonim și acestea să fie 
accesibile numai în condiții foarte stricte și 
limitate.

Or. en

Amendamentul 136
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Perioada de păstrare a datelor PNR ar 
trebui să fie proporțională cu scopul 
prevenirii, depistării, cercetării și urmăririi 
penale a infracțiunilor de terorism și a 
infracțiunilor grave. Din cauza naturii 
datelor și scopurilor pentru care acestea 
sunt utilizate, este important ca datele PNR 
să fie păstrate o perioadă de timp suficient 
de îndelungată pentru efectuarea analizei și 

(21) Perioada de păstrare a datelor PNR ar 
trebui să fie proporțională cu scopul 
prevenirii, depistării, cercetării și urmăririi 
penale a infracțiunilor de terorism și a 
infracțiunilor grave transnaționale. Din 
cauza naturii datelor și scopurilor pentru 
care acestea sunt utilizate, este important 
ca datele PNR să fie păstrate o perioadă de 
timp suficient de îndelungată pentru 
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pentru utilizarea în investigații. În vederea 
evitării utilizării disproporționate a 
datelor, este important ca, după o 
perioadă inițială, să li se dea datelor un 
caracter anonim și să acestea fie 
accesibile numai în condiții foarte stricte 
și limitate.

efectuarea analizei și pentru utilizarea în 
investigații.

Or. en

Amendamentul 137
Alexander Alvaro

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) În cazul în care date PNR specifice 
au fost transferate unei autorități 
competente și sunt utilizate în contextul 
unor cercetări sau urmăriri penale 
specifice, păstrarea acestor date de către 
autoritatea competentă ar trebui să fie 
reglementată prin legislația națională a 
statului membru, indiferent de perioadele 
de păstrare prevăzute în prezenta 
directivă.

eliminat

Or. en

Amendamentul 138
Alexander Alvaro

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Prelucrarea datelor PNR pe plan 
național, în fiecare stat membru, de către 
unitatea de informații despre pasageri și 
autoritățile competente, ar trebui să facă 
obiectul unui standard de protecție a 

eliminat
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datelor cu caracter personal în temeiul 
legislației lor naționale care este conform 
cu Decizia-cadru 2008/977/JAI din 27 
noiembrie 2008 privind protecția datelor 
cu caracter personal prelucrate în cadrul 
cooperării polițienești și judiciare în 
materie penală („Decizia-cadru 
2008/977/JAI”).

Or. en

Amendamentul 139
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Prelucrarea datelor PNR pe plan 
național, în fiecare stat membru, de către 
unitatea de informații despre pasageri și 
autoritățile competente, ar trebui să facă 
obiectul unui standard de protecție a 
datelor cu caracter personal în temeiul 
legislației lor naționale care este conform 
cu Decizia-cadru 2008/977/JAI din 27 
noiembrie 2008 privind protecția datelor cu 
caracter personal prelucrate în cadrul 
cooperării polițienești și judiciare în 
materie penală („Decizia-cadru 
2008/977/JAI”).

(23) Prelucrarea datelor PNR pe plan 
național, în fiecare stat membru, de către 
unitatea de informații despre pasageri și 
autoritățile competente, ar trebui să facă 
obiectul unui standard de protecție a 
datelor cu caracter personal în temeiul 
legislației lor naționale care este conform 
cu Directiva Parlamentului European și a 
Consiliului din […] privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
de către autoritățile competente în scopul 
prevenirii, cercetării, depistării sau 
urmăririi penale a infracțiunilor sau al 
executării sancțiunilor penale, precum și 
libera circulație a acestor date, asigurând 
respectarea nivelului înalt de protecție 
garantat de Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, 
Convenția 108 a Consiliului Europei 
privind protecția persoanelor față de 
prelucrarea automată a datelor cu 
caracter personal și Convenția europeană 
pentru apărarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale.

Or. en
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Justificare

Directiva privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, cercetării, depistării 
sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării sancțiunilor penale, precum și libera 
circulație a acestor date ar trebui să fie adoptată înaintea Directivei privind UE PNR.

Amendamentul 140
Axel Voss

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Prelucrarea datelor PNR pe plan 
național, în fiecare stat membru, de către 
unitatea de informații despre pasageri și
autoritățile competente, ar trebui să facă 
obiectul unui standard de protecție a 
datelor cu caracter personal în temeiul 
legislației lor naționale care este conform 
cu Decizia-cadru 2008/977/JAI din 27 
noiembrie 2008 privind protecția datelor cu 
caracter personal prelucrate în cadrul 
cooperării polițienești și judiciare în materie 
penală („Decizia-cadru 2008/977/JAI”).

(23) Prelucrarea datelor PNR pe plan 
național, în fiecare stat membru, de către 
autoritățile competente, ar trebui să facă 
obiectul unui standard de protecție a 
datelor cu caracter personal în temeiul 
legislației lor naționale care este conform 
cu Decizia-cadru 2008/977/JAI din 27 
noiembrie 2008 privind protecția datelor cu 
caracter personal prelucrate în cadrul 
cooperării polițienești și judiciare în materie 
penală („Decizia-cadru 2008/977/JAI”).

Or. de

Amendamentul 141
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Prelucrarea datelor PNR pe plan 
național, în fiecare stat membru, de către 
unitatea de informații despre pasageri și 
autoritățile competente, ar trebui să facă 
obiectul unui standard de protecție a 
datelor cu caracter personal în temeiul 
legislației lor naționale care este conform 

(23) Prelucrarea datelor PNR pe plan 
național, în fiecare stat membru, de către 
unitatea de informații despre pasageri și 
autoritățile competente, ar trebui să facă 
obiectul unui standard de protecție a 
datelor cu caracter personal în temeiul 
legislației lor naționale care este conform 
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cu Decizia-cadru 2008/977/JAI din 27 
noiembrie 2008 privind protecția datelor cu 
caracter personal prelucrate în cadrul 
cooperării polițienești și judiciare în materie 
penală („Decizia-cadru 2008/977/JAI”).

cu Decizia-cadru 2008/977/JAI din 27 
noiembrie 2008 privind protecția datelor cu 
caracter personal prelucrate în cadrul 
cooperării polițienești și judiciare în 
materie penală („Decizia-cadru 
2008/977/JAI”) și Directiva 95/46/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 24 octombrie 1995 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
și libera circulație a acestor date1.
_____________
1 JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

Or. en

Amendamentul 142
Véronique Mathieu

Propunere de directivă
Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Transportatorii aerieni care 
colectează datele de contact ale 
pasagerilor care și-au rezervat biletul prin 
intermediul unei agenții de turism nu ar 
trebui să aibă posibilitatea de a utiliza 
aceste date în scopuri comerciale.

Or. fr

Justificare

Un transportator aerian nu poate utiliza datele de contact ale pasagerilor în scopuri 
comerciale atunci când aceștia din urmă nu le-au transmis voluntar decât agenției de turism.

Amendamentul 143
Alexander Alvaro

Propunere de directivă
Considerentul 24
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Ținând cont de dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal, drepturile 
subiecților datelor în legătură cu 
prelucrarea acestor date, cum ar fi dreptul 
de acces, dreptul de rectificare, ștergere și 
blocare, precum și drepturile la 
despăgubire și exercitarea căilor de atac, 
ar trebui să fie conforme cu Decizia-
cadru 2008/977/JAI.

eliminat

Or. en

Amendamentul 144
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Ținând cont de dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal, drepturile 
subiecților datelor în legătură cu 
prelucrarea acestor date, cum ar fi dreptul 
de acces, dreptul de rectificare, ștergere și 
blocare, precum și drepturile la 
despăgubire și exercitarea căilor de atac, ar 
trebui să fie conforme cu Decizia-cadru 
2008/977/JAI.

(24) Ținând cont de dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal, drepturile 
subiecților datelor în legătură cu 
prelucrarea acestor date, cum ar fi dreptul 
de acces, dreptul de rectificare, ștergere și 
blocare, precum și drepturile la 
despăgubire și exercitarea căilor de atac, ar 
trebui să fie conforme cu Directiva 
Parlamentului European și a Consiliului 
din […] privind protecția persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
autoritățile competente în scopul 
prevenirii, cercetării, depistării sau 
urmăririi penale a infracțiunilor sau al 
executării sancțiunilor penale, precum și 
libera circulație a acestor date, Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, Convenția 108 a Consiliului 
Europei privind protecția persoanelor față 
de prelucrarea automată a datelor cu 
caracter personal și Convenția europeană 
pentru apărarea drepturilor omului și a 
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libertăților fundamentale.

Or. en

Justificare

Directiva privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, cercetării, depistării 
sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării sancțiunilor penale, precum și libera 
circulație a acestor date ar trebui să fie adoptată înaintea Directivei privind UE PNR.

Amendamentul 145
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Ținând cont de dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal, drepturile 
subiecților datelor în legătură cu 
prelucrarea acestor date, cum ar fi dreptul 
de acces, dreptul de rectificare, ștergere și 
blocare, precum și drepturile la 
despăgubire și exercitarea căilor de atac, ar 
trebui să fie conforme cu Decizia-cadru 
2008/977/JAI.

(24) Ținând cont de dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal, drepturile 
subiecților datelor în legătură cu 
prelucrarea acestor date, cum ar fi dreptul 
de acces, dreptul de rectificare, ștergere și 
blocare, precum și drepturile la 
despăgubire și exercitarea căilor de atac, ar 
trebui să fie conforme cu Decizia-cadru 
2008/977/JAI și Directiva 95/46/CE.

Or. en

Amendamentul 146
Alexander Alvaro

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Ținând cont de dreptul pasagerilor de 
a fi informați cu privire la prelucrarea 
datelor lor cu caracter personal, statele 
membre ar trebui să garanteze că 
pasagerilor li se oferă informații corecte 
privind colectarea datelor PNR și 

eliminat
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transferul acestora către unitatea de 
informații despre pasageri.

Or. en

Amendamentul 147
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Ținând cont de dreptul pasagerilor de 
a fi informați cu privire la prelucrarea 
datelor lor cu caracter personal, statele 
membre ar trebui să garanteze că 
pasagerilor li se oferă informații corecte 
privind colectarea datelor PNR și transferul 
acestora către unitatea de informații despre 
pasageri.

(25) Ținând cont de dreptul pasagerilor de 
a fi informați cu privire la prelucrarea 
datelor lor cu caracter personal, statele 
membre ar trebui să garanteze că 
pasagerilor li se oferă în timp util și într-
un mod transparent informații corecte și 
complete privind colectarea datelor PNR și 
transferul acestora către unitatea de 
informații despre pasageri.

Or. en

Amendamentul 148
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Considerentul 25a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Statele membre ar trebui să asigure 
că pasagerii nu suportă costurile care 
rezultă ca urmare a măsurilor luate 
pentru utilizarea datelor PNR.

Or. en

Amendamentul 149
Alexander Alvaro
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Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Transferurile de date PNR de către 
un stat membru către țări terțe ar trebui 
să fie permis doar de la caz la caz și în 
conformitate cu Decizia-cadru 
2008/977/JAI. În vederea asigurării 
protecției datelor cu caracter personal, 
aceste transferuri ar trebui să 
îndeplinească cerințe suplimentare 
referitoare la scopul transferului, 
calitatea autorității care primește datele și 
garanțiile aplicabile datelor cu caracter 
personal transferate în țara terță.

eliminat

Or. en

Amendamentul 150
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Transferurile de date PNR de către un 
stat membru către țări terțe ar trebui să fie 
permis doar de la caz la caz și în 
conformitate cu Decizia-cadru 
2008/977/JAI. În vederea asigurării 
protecției datelor cu caracter personal, 
aceste transferuri ar trebui să îndeplinească 
cerințe suplimentare referitoare la scopul 
transferului, calitatea autorității care 
primește datele și garanțiile aplicabile 
datelor cu caracter personal transferate în 
țara terță.

(26) Transferurile de date PNR de către un 
stat membru către țări terțe ar trebui să fie 
permis doar de la caz la caz dacă 
transferul este necesar și proporțional cu 
scopul prevenirii, cercetării, depistării sau 
urmării penale a infracțiunilor de 
terorism și a infracțiunilor grave 
transnaționale, în conformitate cu 
Directiva din xx/xx/201x a Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal, de către autoritățile competente 
în scopul prevenirii, cercetării, depistării 
sau urmăririi penale a infracțiunilor sau 
al executării sancțiunilor penale, precum 
și libera circulație a acestor date și sub 
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rezerva autorizării judiciare prealabile. În 
vederea asigurării protecției datelor cu 
caracter personal, aceste transferuri ar 
trebui să îndeplinească cerințe 
suplimentare referitoare la scopul 
transferului, calitatea autorității care 
primește datele și garanțiile aplicabile 
datelor cu caracter personal transferate în 
țara terță, care să asigure conformitatea 
cu Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene, Convenția 108 a 
Consiliului Europei privind protecția 
persoanelor față de prelucrarea automată 
a datelor cu caracter personal și 
Convenția europeană pentru apărarea 
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale.

Or. en

Amendamentul 151
Axel Voss

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Transferurile de date PNR de către un 
stat membru către țări terțe ar trebui să fie 
permis doar de la caz la caz și în 
conformitate cu Decizia-cadru 
2008/977/JAI. În vederea asigurării 
protecției datelor cu caracter personal, 
aceste transferuri ar trebui să îndeplinească 
cerințe suplimentare referitoare la scopul 
transferului, calitatea autorității care 
primește datele și garanțiile aplicabile 
datelor cu caracter personal transferate în 
țara terță.

(26) Transferurile de date PNR de către 
unitatea de informații despre pasageri
către țări terțe ar trebui să fie permis doar 
de la caz la caz și în conformitate cu 
Decizia-cadru 2008/977/JAI. În vederea 
asigurării protecției datelor cu caracter 
personal, aceste transferuri ar trebui să 
îndeplinească cerințe suplimentare 
referitoare la scopul transferului, calitatea 
autorității care primește datele și garanțiile 
aplicabile datelor cu caracter personal 
transferate în țara terță.

Or. de
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Amendamentul 152
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Transferurile de date PNR de către un 
stat membru către țări terțe ar trebui să fie 
permis doar de la caz la caz și în 
conformitate cu Decizia-cadru 
2008/977/JAI. În vederea asigurării 
protecției datelor cu caracter personal, 
aceste transferuri ar trebui să 
îndeplinească cerințe suplimentare 
referitoare la scopul transferului, 
calitatea autorității care primește datele și 
garanțiile aplicabile datelor cu caracter 
personal transferate în țara terță.

(26) Transferurile de date PNR de către un 
stat membru către țări terțe ar trebui să fie 
permis doar de la caz la caz și în 
conformitate cu Decizia-cadru 
2008/977/JAI și cu legislația Uniunii 
privind protecția datelor.

Or. en

Amendamentul 153
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Considerentul 26a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) Datele PNR ar trebui să fie 
transmise numai dacă sunt indispensabile 
pentru prevenirea și depistarea 
infracțiunilor teroriste specifice, iar în 
cazul în care sunt implicate țări terțe, 
numai dacă se respectă legislația Uniunii 
privind protecția datelor.

Or. en

Amendamentul 154
Alexander Alvaro
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Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Autoritatea națională de 
supraveghere înființată în aplicarea 
Deciziei-cadru 2008/977/JAI ar trebui să 
fie, de asemenea, responsabilă de 
consilierea și controlul privind aplicarea 
și asigurarea respectării dispozițiilor 
prezentei directive.

eliminat

Or. en

Amendamentul 155
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Autoritatea națională de supraveghere 
înființată în aplicarea Deciziei-cadru 
2008/977/JAI ar trebui să fie, de asemenea, 
responsabilă de consilierea și controlul 
privind aplicarea și asigurarea respectării 
dispozițiilor prezentei directive.

(27) Autoritatea națională de supraveghere 
care va fi înființată în aplicarea Directivei 
[…] a Parlamentului European și a 
Consiliului privind protecția persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
autoritățile competente în scopul 
prevenirii, cercetării, depistării sau 
urmăririi penale a infracțiunilor sau al 
executării sancțiunilor penale, precum și 
libera circulație a acestor date ar trebui să 
fie, de asemenea, responsabilă de 
consilierea și controlul privind aplicarea și 
asigurarea respectării dispozițiilor 
prezentei directive. Autoritățile naționale 
de protecție a datelor sunt responsabile de 
consilierea și controlul privind aplicarea 
și asigurarea respectării dispozițiilor 
prezentei directive.

Or. en
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Amendamentul 156
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Prezenta directivă nu aduce atingere 
posibilității oferite statelor membre de a 
prevedea, în temeiul legislației lor 
naționale, un sistem de colectare și de 
tratare al datelor PNR în alte scopuri 
decât cele prevăzute în prezenta directivă 
sau de a colecta și trata date provenind de 
la alți transportatori decât cei menționați 
în directivă, referitoare la zborurile 
interne, sub rezerva respectării 
dispozițiilor relevante de protecție a 
datelor cu caracter personal, cu condiția 
ca aceste dispoziții ale legislației naționale 
să respecte aquis-ul Uniunii. Problema 
colectării datelor PNR referitoare la 
zborurile interne ar trebui să facă obiectul 
unei reflecții specifice în viitor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 157
Alexander Alvaro

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Prezenta directivă nu aduce atingere 
posibilității oferite statelor membre de a 
prevedea, în temeiul legislației lor 
naționale, un sistem de colectare și de 
tratare al datelor PNR în alte scopuri 
decât cele prevăzute în prezenta directivă 
sau de a colecta și trata date provenind de 
la alți transportatori decât cei menționați 
în directivă, referitoare la zborurile 
interne, sub rezerva respectării 

eliminat
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dispozițiilor relevante de protecție a 
datelor cu caracter personal, cu condiția 
ca aceste dispoziții ale legislației naționale 
să respecte aquis-ul Uniunii. Problema 
colectării datelor PNR referitoare la 
zborurile interne ar trebui să facă obiectul 
unei reflecții specifice în viitor.

Or. en

Amendamentul 158
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Prezenta directivă nu aduce atingere 
posibilității oferite statelor membre de a 
prevedea, în temeiul legislației lor 
naționale, un sistem de colectare și de 
tratare al datelor PNR în alte scopuri 
decât cele prevăzute în prezenta directivă 
sau de a colecta și trata date provenind de 
la alți transportatori decât cei menționați 
în directivă, referitoare la zborurile 
interne, sub rezerva respectării 
dispozițiilor relevante de protecție a 
datelor cu caracter personal, cu condiția 
ca aceste dispoziții ale legislației naționale 
să respecte aquis-ul Uniunii. Problema 
colectării datelor PNR referitoare la 
zborurile interne ar trebui să facă obiectul 
unei reflecții specifice în viitor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 159
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Considerentul 28
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Prezenta directivă nu aduce atingere 
posibilității oferite statelor membre de a 
prevedea, în temeiul legislației lor 
naționale, un sistem de colectare și de 
tratare al datelor PNR în alte scopuri 
decât cele prevăzute în prezenta directivă 
sau de a colecta și trata date provenind de 
la alți transportatori decât cei menționați 
în directivă, referitoare la zborurile 
interne, sub rezerva respectării 
dispozițiilor relevante de protecție a 
datelor cu caracter personal, cu condiția 
ca aceste dispoziții ale legislației naționale 
să respecte aquis-ul Uniunii. Problema 
colectării datelor PNR referitoare la 
zborurile interne ar trebui să facă obiectul 
unei reflecții specifice în viitor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 160
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Prezenta directivă nu aduce atingere 
posibilității oferite statelor membre de a 
prevedea, în temeiul legislației lor 
naționale, un sistem de colectare și de 
tratare al datelor PNR în alte scopuri 
decât cele prevăzute în prezenta directivă 
sau de a colecta și trata date provenind de 
la alți transportatori decât cei menționați 
în directivă, referitoare la zborurile 
interne, sub rezerva respectării 
dispozițiilor relevante de protecție a 
datelor cu caracter personal, cu condiția 
ca aceste dispoziții ale legislației naționale 
să respecte aquis-ul Uniunii. Problema 
colectării datelor PNR referitoare la 

eliminat
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zborurile interne ar trebui să facă obiectul 
unei reflecții specifice în viitor.

Or. en

Amendamentul 161
Axel Voss

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Prezenta directivă nu aduce atingere 
posibilității oferite statelor membre de a 
prevedea, în temeiul legislației lor 
naționale, un sistem de colectare și de 
tratare al datelor PNR în alte scopuri 
decât cele prevăzute în prezenta directivă 
sau de a colecta și trata date provenind de 
la alți transportatori decât cei menționați 
în directivă, referitoare la zborurile 
interne, sub rezerva respectării 
dispozițiilor relevante de protecție a 
datelor cu caracter personal, cu condiția 
ca aceste dispoziții ale legislației naționale 
să respecte aquis-ul Uniunii. Problema 
colectării datelor PNR referitoare la 
zborurile interne ar trebui să facă obiectul 
unei reflecții specifice în viitor.

eliminat

Or. de

Amendamentul 162
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Prezenta directivă nu aduce atingere 
posibilității oferite statelor membre de a 
prevedea, în temeiul legislației lor 

eliminat
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naționale, un sistem de colectare și de 
tratare al datelor PNR în alte scopuri 
decât cele prevăzute în prezenta directivă 
sau de a colecta și trata date provenind de 
la alți transportatori decât cei menționați 
în directivă, referitoare la zborurile 
interne, sub rezerva respectării 
dispozițiilor relevante de protecție a 
datelor cu caracter personal, cu condiția 
ca aceste dispoziții ale legislației naționale 
să respecte aquis-ul Uniunii. Problema 
colectării datelor PNR referitoare la 
zborurile interne ar trebui să facă obiectul 
unei reflecții specifice în viitor.

Or. en

Amendamentul 163
Hubert Pirker, Frank Engel

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Prezenta directivă nu aduce atingere 
posibilității oferite statelor membre de a 
prevedea, în temeiul legislației lor 
naționale, un sistem de colectare și de 
tratare al datelor PNR în alte scopuri decât 
cele prevăzute în prezenta directivă sau de 
a colecta și trata date provenind de la alți 
transportatori decât cei menționați în 
directivă, referitoare la zborurile interne,
sub rezerva respectării dispozițiilor 
relevante de protecție a datelor cu caracter 
personal, cu condiția ca aceste dispoziții 
ale legislației naționale să respecte aquis-ul
Uniunii. Problema colectării datelor PNR 
referitoare la zborurile interne ar trebui 
să facă obiectul unei reflecții specifice în 
viitor.

(28) Prezenta directivă nu aduce atingere 
posibilității oferite statelor membre de a 
prevedea un sistem de colectare și de 
tratare al datelor PNR sau de a colecta și 
trata date provenind de la alți transportatori 
decât cei menționați în directivă, sub 
rezerva respectării dispozițiilor relevante 
de protecție a datelor cu caracter personal, 
cu condiția ca aceste dispoziții ale 
legislației naționale să respecte acquis-ul 
Uniunii.

Or. de
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Amendamentul 164
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Prezenta directivă nu aduce atingere 
posibilității oferite statelor membre de a 
prevedea, în temeiul legislației lor 
naționale, un sistem de colectare și de 
tratare al datelor PNR în alte scopuri decât 
cele prevăzute în prezenta directivă sau de 
a colecta și trata date provenind de la alți 
transportatori decât cei menționați în 
directivă, referitoare la zborurile interne, 
sub rezerva respectării dispozițiilor 
relevante de protecție a datelor cu caracter 
personal, cu condiția ca aceste dispoziții 
ale legislației naționale să respecte aquis-ul
Uniunii. Problema colectării datelor PNR 
referitoare la zborurile interne ar trebui 
să facă obiectul unei reflecții specifice în 
viitor.

(28) Prezenta directivă nu aduce atingere 
posibilității oferite statelor membre de a 
prevedea, în temeiul legislației lor 
naționale, un sistem de colectare și de 
tratare al datelor PNR în alte scopuri decât 
cele prevăzute în prezenta directivă sau de 
a colecta și trata date provenind de la alți 
transportatori decât cei menționați în 
directivă, referitoare la zborurile interne, 
sub rezerva respectării dispozițiilor 
relevante de protecție a datelor cu caracter 
personal, cu condiția ca aceste dispoziții 
ale legislației naționale să respecte acquis-
ul Uniunii. 

Or. en

Amendamentul 165
Alexander Alvaro

Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Ca o consecință a diferențelor 
juridice și tehnice între dispozițiile 
naționale privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal, inclusiv PNR, 
transportatorii aerieni se confruntă și se 
vor confrunta cu obligații diferite 
referitoare la tipurile de informații care 
trebuie transmise, precum și la condițiile 
în care aceste informații trebuie furnizate 
autorităților naționale competente. Aceste 

eliminat



AM\898279RO.doc 79/101 PE486.017v02-00

RO

diferențe pot aduce atingere cooperării 
eficace între autoritățile naționale 
competente în scopul prevenirii, 
depistării, cercetării și urmăririi penale a 
infracțiunilor de terorism și a 
infracțiunilor grave.

Or. en

Amendamentul 166
Manfred Weber

Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Ca o consecință a diferențelor 
juridice și tehnice între dispozițiile 
naționale privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal, inclusiv PNR, 
transportatorii aerieni se confruntă și se 
vor confrunta cu obligații diferite 
referitoare la tipurile de informații care 
trebuie transmise, precum și la condițiile 
în care aceste informații trebuie furnizate 
autorităților naționale competente. Aceste 
diferențe pot aduce atingere cooperării 
eficace între autoritățile naționale 
competente în scopul prevenirii, 
depistării, cercetării și urmăririi penale a 
infracțiunilor de terorism și a 
infracțiunilor grave.

eliminat

Or. de

Amendamentul 167
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Considerentul 29
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Ca o consecință a diferențelor juridice 
și tehnice între dispozițiile naționale 
privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal, inclusiv PNR, transportatorii 
aerieni se confruntă și se vor confrunta cu 
obligații diferite referitoare la tipurile de 
informații care trebuie transmise, precum și 
la condițiile în care aceste informații 
trebuie furnizate autorităților naționale 
competente. Aceste diferențe pot aduce 
atingere cooperării eficace între autoritățile 
naționale competente în scopul prevenirii, 
depistării, cercetării și urmăririi penale a 
infracțiunilor de terorism și a 
infracțiunilor grave.

(29) Ca o consecință a diferențelor juridice 
și tehnice între dispozițiile naționale
privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal, inclusiv PNR, transportatorii 
aerieni se confruntă și se vor confrunta cu 
obligații diferite referitoare la tipurile de 
informații care trebuie transmise, precum și 
la condițiile în care aceste informații 
trebuie furnizate autorităților naționale 
competente. Aceste diferențe pot aduce 
atingere cooperării eficace între autoritățile 
naționale competente în scopul prevenirii, 
depistării, cercetării și urmăririi penale a 
infracțiunilor de terorism.

Or. en

Amendamentul 168
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Ca o consecință a diferențelor juridice 
și tehnice între dispozițiile naționale 
privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal, inclusiv PNR, transportatorii 
aerieni se confruntă și se vor confrunta cu 
obligații diferite referitoare la tipurile de 
informații care trebuie transmise, precum și 
la condițiile în care aceste informații 
trebuie furnizate autorităților naționale 
competente. Aceste diferențe pot aduce 
atingere cooperării eficace între autoritățile 
naționale competente în scopul prevenirii, 
depistării, cercetării și urmăririi penale a 
infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor 
grave.

(29) Ca o consecință a diferențelor juridice 
și tehnice între dispozițiile naționale 
privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal, inclusiv PNR, transportatorii 
aerieni se confruntă și se vor confrunta cu 
obligații diferite referitoare la tipurile de 
informații care trebuie transmise, precum și 
la condițiile în care aceste informații 
trebuie furnizate autorităților naționale 
competente. Aceste diferențe pot aduce 
atingere cooperării eficace între autoritățile 
naționale competente în scopul prevenirii, 
depistării, cercetării și urmăririi penale a 
infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor 
grave transnaționale.

Or. en
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Amendamentul 169
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Ca o consecință a diferențelor juridice 
și tehnice între dispozițiile naționale 
privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal, inclusiv PNR, transportatorii 
aerieni se confruntă și se vor confrunta cu 
obligații diferite referitoare la tipurile de 
informații care trebuie transmise, precum și 
la condițiile în care aceste informații 
trebuie furnizate autorităților naționale 
competente. Aceste diferențe pot aduce 
atingere cooperării eficace între autoritățile 
naționale competente în scopul prevenirii, 
depistării, cercetării și urmăririi penale a 
infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor 
grave.

(29) Ca o consecință a diferențelor juridice 
și tehnice între dispozițiile naționale 
privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal, inclusiv PNR, transportatorii 
aerieni se confruntă și se vor confrunta cu 
obligații diferite referitoare la tipurile de 
informații care trebuie transmise, precum și 
la condițiile în care aceste informații 
trebuie furnizate autorităților naționale 
competente. Aceste diferențe pot aduce 
atingere cooperării eficace între autoritățile 
naționale competente în scopul prevenirii, 
depistării, cercetării și urmăririi penale a 
infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor 
grave transnaționale.

Or. en

Amendamentul 170
Alexander Alvaro

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Deoarece obiectivele prezentului 
regulament nu pot fi realizate într-un mod 
satisfăcător de statele membre și pot fi 
mai bine realizate la nivelul Uniunii, 
aceasta poate adopta măsuri, în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, enunțat în respectivul 
articol, prezenta directivă nu depășește 

eliminat
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ceea ce este necesar pentru atingerea 
obiectivului respectiv.

Or. en

Amendamentul 171
Manfred Weber

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Deoarece obiectivele prezentului 
regulament nu pot fi realizate într-un mod 
satisfăcător de statele membre și pot fi 
mai bine realizate la nivelul Uniunii, 
aceasta poate adopta măsuri, în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, enunțat în respectivul 
articol, prezenta directivă nu depășește 
ceea ce este necesar pentru atingerea 
obiectivului respectiv.

eliminat

Or. de

Amendamentul 172
Alexander Alvaro

Propunere de directivă
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale și principiile Cartei 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, în special, dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal, dreptul la 
viață privată și dreptul la nediscriminare, 
astfel cum sunt protejate acestea în 

eliminat
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articolele 8, 7 și 21 din Cartă, și trebuie să 
fie pusă în aplicare în consecință. 
Directiva este compatibilă cu principiile 
de protecție a datelor, iar dispozițiile sale 
sunt conforme cu Decizia-cadru 
2008/977/JAI. În plus și în vederea 
respectării principiului proporționalității, 
în domenii specifice, directiva va cuprinde 
norme mai stricte privind protecția datelor 
decât Decizia-cadru 2008/977/JAI.

Or. en

Amendamentul 173
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Propunere de directivă
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale și principiile Cartei 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, în special, dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal, dreptul la 
viață privată și dreptul la nediscriminare, 
astfel cum sunt protejate acestea în 
articolele 8, 7 și 21 din Cartă, și trebuie să 
fie pusă în aplicare în consecință. Directiva 
este compatibilă cu principiile de protecție 
a datelor, iar dispozițiile sale sunt 
conforme cu Decizia-cadru 2008/977/JAI. 
În plus și în vederea respectării principiului 
proporționalității, în domenii specifice, 
directiva va cuprinde norme mai stricte 
privind protecția datelor decât Decizia-
cadru 2008/977/JAI.

(31) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale și principiile Cartei 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, în special, dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal, dreptul la 
viață privată și dreptul la nediscriminare, 
astfel cum sunt protejate acestea în 
articolele 8, 7 și 21 din Cartă, și trebuie să 
fie pusă în aplicare în consecință. Directiva 
este compatibilă cu principiile de protecție 
a datelor, în special cu articolul 16 din 
TFUE, iar dispozițiile sale sunt conforme 
cu Decizia-cadru 2008/977/JAI. În plus și 
în vederea respectării principiului 
proporționalității, în domenii specifice, 
directiva va cuprinde norme mai stricte 
privind protecția datelor decât Decizia-
cadru 2008/977/JAI.

Or. en

Amendamentul 174
Sophia in 't Veld
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Propunere de directivă
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale și principiile Cartei 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, în special, dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal, dreptul la 
viață privată și dreptul la nediscriminare, 
astfel cum sunt protejate acestea în 
articolele 8, 7 și 21 din Cartă, și trebuie să 
fie pusă în aplicare în consecință. Directiva 
este compatibilă cu principiile de protecție 
a datelor, iar dispozițiile sale sunt 
conforme cu Decizia-cadru 2008/977/JAI.
În plus și în vederea respectării 
principiului proporționalității, în domenii 
specifice, directiva va cuprinde norme mai 
stricte privind protecția datelor decât 
Decizia-cadru 2008/977/JAI.

(31) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale și principiile Cartei 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, în special, dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal, dreptul la 
viață privată și dreptul la nediscriminare, 
astfel cum sunt protejate acestea în 
articolele 8, 7 și 21 din Cartă, în 
Convenția 108 privind protecția 
persoanelor față de prelucrarea automată 
a datelor cu caracter personal și în 
Convenția europeană pentru apărarea 
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale și trebuie să fie pusă în 
aplicare în consecință. Directiva este 
compatibilă cu principiile de protecție a 
datelor, iar dispozițiile sale sunt conforme 
cu Directiva […] a Parlamentului 
European și a Consiliului privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal de către autoritățile competente 
în scopul prevenirii, cercetării, depistării 
sau urmăririi penale a infracțiunilor sau 
al executării sancțiunilor penale, precum 
și libera circulație a acestor date.

Or. en

Amendamentul 175
Alexander Alvaro

Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) În special, domeniul de aplicare a 
directivei este cât de limitat posibil: acesta 
permite păstrarea datelor PNR pentru o 

eliminat
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perioadă care nu depășește 5 ani, după 
care datele trebuie șterse, datelor trebuie 
să li se dea un caracter anonim după o 
perioadă foarte scurtă, colectarea și 
utilizarea datelor sensibile este interzisă. 
În vederea garantării eficacității și a unui 
nivel ridicat de protecție, statele membre 
sunt obligate să asigure că o autoritate de 
supraveghere națională independentă este 
responsabilă de consiliere și de controlul 
modului de prelucrare a datelor PNR. 
Fiecare prelucrare de date PNR trebuie să 
fie luată într-o evidență sau documentată 
în scopul verificării legalității prelucrării 
datelor, autocontrolului și garantării 
integrității și securității adecvate a 
prelucrării datelor. De asemenea, statele 
membre trebuie să se asigure că 
pasagerilor le sunt oferite informații clare 
și precise cu privire la colectarea datelor 
PNR și cu privire la drepturile lor.

Or. en

Amendamentul 176
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) În special, domeniul de aplicare a 
directivei este cât de limitat posibil: acesta 
permite păstrarea datelor PNR pentru o 
perioadă care nu depășește 5 ani, după care 
datele trebuie șterse, datelor trebuie să li se 
dea un caracter anonim după o perioadă 
foarte scurtă, colectarea și utilizarea datelor 
sensibile este interzisă. În vederea 
garantării eficacității și a unui nivel ridicat 
de protecție, statele membre sunt obligate 
să asigure că o autoritate de supraveghere
națională independentă este responsabilă 
de consiliere și de controlul modului de 
prelucrare a datelor PNR. Fiecare 

(32) În special, domeniul de aplicare a 
directivei este cât de limitat posibil: acesta 
permite păstrarea datelor PNR pentru o 
perioadă care nu depășește trei luni, după 
care datele trebuie șterse definitiv, datelor 
trebuie să li se dea un caracter 
depersonalizat după o perioadă foarte 
scurtă, colectarea și utilizarea datelor 
sensibile este interzisă. În vederea 
garantării eficacității și a unui nivel ridicat 
de protecție, statele membre sunt obligate 
să asigure că o autoritate națională 
independentă pentru protecția datelor este 
responsabilă de consiliere și de controlul 
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prelucrare de date PNR trebuie să fie luată 
într-o evidență sau documentată în scopul 
verificării legalității prelucrării datelor,
autocontrolului și garantării integrității și 
securității adecvate a prelucrării datelor. 
De asemenea, statele membre trebuie să se 
asigure că pasagerilor le sunt oferite 
informații clare și precise cu privire la 
colectarea datelor PNR și cu privire la 
drepturile lor.

modului de prelucrare a datelor PNR. 
Fiecare prelucrare de date PNR trebuie să 
fie luată într-o evidență sau documentată în 
scopul verificării legalității prelucrării 
datelor, autocontrolului și garantării 
integrității și securității adecvate a 
prelucrării datelor. De asemenea, statele 
membre trebuie să se asigure că pasagerilor 
le sunt oferite informații clare și precise cu 
privire la colectarea datelor PNR și cu 
privire la drepturile lor.

Or. en

Amendamentul 177
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) În special, domeniul de aplicare a 
directivei este cât de limitat posibil: acesta 
permite păstrarea datelor PNR pentru o 
perioadă care nu depășește 5 ani, după care 
datele trebuie șterse, datelor trebuie să li se 
dea un caracter anonim după o perioadă 
foarte scurtă, colectarea și utilizarea datelor 
sensibile este interzisă. În vederea 
garantării eficacității și a unui nivel ridicat 
de protecție, statele membre sunt obligate 
să asigure că o autoritate de supraveghere 
națională independentă este responsabilă 
de consiliere și de controlul modului de 
prelucrare a datelor PNR. Fiecare 
prelucrare de date PNR trebuie să fie luată 
într-o evidență sau documentată în scopul 
verificării legalității prelucrării datelor, 
autocontrolului și garantării integrității și 
securității adecvate a prelucrării datelor. 
De asemenea, statele membre trebuie să se 
asigure că pasagerilor le sunt oferite 
informații clare și precise cu privire la 
colectarea datelor PNR și cu privire la 
drepturile lor.

(32) În special, domeniul de aplicare a 
directivei este cât de limitat posibil: acesta 
permite păstrarea datelor PNR pentru o 
perioadă care nu depășește trei ani, după 
care datele trebuie șterse, datelor trebuie să 
li se dea un caracter anonim după o 
perioadă foarte scurtă, colectarea și 
utilizarea datelor sensibile este interzisă. În 
vederea garantării eficacității și a unui 
nivel ridicat de protecție, statele membre 
sunt obligate să asigure că o autoritate de 
supraveghere națională independentă este 
responsabilă de consiliere și de controlul 
modului de prelucrare a datelor PNR. 
Fiecare prelucrare de date PNR trebuie să 
fie luată într-o evidență sau documentată în 
scopul verificării legalității prelucrării 
datelor, autocontrolului și garantării 
integrității și securității adecvate a 
prelucrării datelor. De asemenea, statele 
membre trebuie să se asigure că pasagerilor 
le sunt oferite informații clare și precise cu 
privire la colectarea datelor PNR și cu 
privire la drepturile lor.
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Or. en

Amendamentul 178
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) În special, domeniul de aplicare a 
directivei este cât de limitat posibil: acesta 
permite păstrarea datelor PNR pentru o 
perioadă care nu depășește 5 ani, după care 
datele trebuie șterse, datelor trebuie să li 
se dea un caracter anonim după o 
perioadă foarte scurtă, colectarea și 
utilizarea datelor sensibile este interzisă. În 
vederea garantării eficacității și a unui 
nivel ridicat de protecție, statele membre 
sunt obligate să asigure că o autoritate de 
supraveghere națională independentă este 
responsabilă de consiliere și de controlul 
modului de prelucrare a datelor PNR. 
Fiecare prelucrare de date PNR trebuie să 
fie luată într-o evidență sau documentată în 
scopul verificării legalității prelucrării 
datelor, autocontrolului și garantării
integrității și securității adecvate a 
prelucrării datelor. De asemenea, statele 
membre trebuie să se asigure că pasagerilor 
le sunt oferite informații clare și precise cu 
privire la colectarea datelor PNR și cu 
privire la drepturile lor.

(32) În special, domeniul de aplicare a 
directivei este cât de limitat posibil: acesta 
permite păstrarea datelor PNR pentru o 
perioadă care nu depășește 30 de zile, după 
care datele trebuie șterse, colectarea și 
utilizarea datelor sensibile este interzisă. În 
vederea garantării eficacității și a unui 
nivel ridicat de protecție, statele membre 
sunt obligate să asigure că o autoritate de 
supraveghere națională independentă este 
responsabilă de consiliere și de controlul 
modului de prelucrare a datelor PNR. 
Fiecare prelucrare de date PNR trebuie să 
fie luată într-o evidență sau documentată în 
scopul verificării legalității prelucrării 
datelor, autocontrolului și garantării 
integrității și securității adecvate a 
prelucrării datelor. De asemenea, statele 
membre trebuie să se asigure că pasagerilor 
le sunt oferite informații clare și precise cu 
privire la colectarea datelor PNR și cu 
privire la drepturile lor.

Or. en

Amendamentul 179
Axel Voss

Propunere de directivă
Considerentul 32
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) În special, domeniul de aplicare a 
directivei este cât de limitat posibil: acesta 
permite păstrarea datelor PNR pentru o 
perioadă care nu depășește 5 ani, după care 
datele trebuie șterse, datelor trebuie să li se 
dea un caracter anonim după o perioadă 
foarte scurtă, colectarea și utilizarea datelor 
sensibile este interzisă. În vederea 
garantării eficacității și a unui nivel ridicat 
de protecție, statele membre sunt obligate
să asigure că o autoritate de supraveghere 
națională independentă este responsabilă 
de consiliere și de controlul modului de 
prelucrare a datelor PNR. Fiecare 
prelucrare de date PNR trebuie să fie luată 
într-o evidență sau documentată în scopul 
verificării legalității prelucrării datelor, 
autocontrolului și garantării integrității și 
securității adecvate a prelucrării datelor. 
De asemenea, statele membre trebuie să se 
asigure că pasagerilor le sunt oferite 
informații clare și precise cu privire la 
colectarea datelor PNR și cu privire la 
drepturile lor.

(32) În special, domeniul de aplicare a 
directivei este cât de limitat posibil: acesta 
permite păstrarea datelor PNR pentru o 
perioadă care nu depășește 5 ani, după care 
datele trebuie șterse, datelor trebuie să li se 
dea un caracter anonim după o perioadă 
foarte scurtă, colectarea și utilizarea datelor 
sensibile este interzisă. În vederea 
garantării eficacității și a unui nivel ridicat 
de protecție, trebuie să se asigure că o 
autoritate de supraveghere independentă 
este responsabilă de consiliere și de 
controlul modului de prelucrare a datelor 
PNR. Fiecare prelucrare de date PNR 
trebuie să fie luată într-o evidență sau 
documentată în scopul verificării legalității 
prelucrării datelor, autocontrolului și 
garantării integrității și securității adecvate 
a prelucrării datelor. Statele membre 
trebuie să se asigure că pasagerilor le sunt 
oferite informații clare și precise cu privire 
la colectarea datelor PNR și cu privire la 
drepturile lor.

Or. de

Amendamentul 180
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) În special, domeniul de aplicare a 
directivei este cât de limitat posibil: acesta 
permite păstrarea datelor PNR pentru o 
perioadă care nu depășește 5 ani, după care 
datele trebuie șterse, datelor trebuie să li se 
dea un caracter anonim după o perioadă 
foarte scurtă, colectarea și utilizarea 
datelor sensibile este interzisă. În vederea 

(32) În special, domeniul de aplicare a 
directivei este cât de limitat posibil: acesta 
permite păstrarea datelor PNR pentru o 
perioadă care nu depășește 30 de zile, după 
care datele trebuie șterse, datelor trebuie să 
li se dea un caracter anonim după o 
perioadă de șapte zile, colectarea și 
utilizarea datelor sensibile este interzisă. În 
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garantării eficacității și a unui nivel ridicat 
de protecție, statele membre sunt obligate 
să asigure că o autoritate de supraveghere 
națională independentă este responsabilă 
de consiliere și de controlul modului de 
prelucrare a datelor PNR. Fiecare 
prelucrare de date PNR trebuie să fie luată 
într-o evidență sau documentată în scopul 
verificării legalității prelucrării datelor, 
autocontrolului și garantării integrității și 
securității adecvate a prelucrării datelor. 
De asemenea, statele membre trebuie să se 
asigure că pasagerilor le sunt oferite 
informații clare și precise cu privire la 
colectarea datelor PNR și cu privire la 
drepturile lor.

vederea garantării eficacității și a unui 
nivel ridicat de protecție, statele membre 
sunt obligate să asigure că o autoritate de 
supraveghere națională independentă este 
responsabilă de consiliere și de controlul 
modului de prelucrare a datelor PNR. 
Fiecare prelucrare de date PNR trebuie să 
fie luată într-o evidență sau documentată în 
scopul verificării legalității prelucrării 
datelor, autocontrolului și garantării 
integrității și securității adecvate a 
prelucrării datelor. De asemenea, statele 
membre trebuie să se asigure că pasagerilor 
le sunt oferite informații clare și precise cu 
privire la colectarea datelor PNR și cu 
privire la drepturile lor.

Or. en

Amendamentul 181
Véronique Mathieu

Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) În special, domeniul de aplicare a 
directivei este cât de limitat posibil: acesta 
permite păstrarea datelor PNR pentru o 
perioadă care nu depășește 5 ani, după care 
datele trebuie șterse, datelor trebuie să li se 
dea un caracter anonim după o perioadă 
foarte scurtă, colectarea și utilizarea 
datelor sensibile este interzisă. În vederea 
garantării eficacității și a unui nivel ridicat 
de protecție, statele membre sunt obligate 
să asigure că o autoritate de supraveghere 
națională independentă este responsabilă 
de consiliere și de controlul modului de 
prelucrare a datelor PNR. Fiecare 
prelucrare de date PNR trebuie să fie luată 
într-o evidență sau documentată în scopul 
verificării legalității prelucrării datelor, 
autocontrolului și garantării integrității și 
securității adecvate a prelucrării datelor. 

(32) În special, domeniul de aplicare a 
directivei este cât de limitat posibil: acesta 
permite păstrarea datelor PNR pentru o 
perioadă care nu depășește 5 ani, după care 
datele trebuie șterse, datelor trebuie să li se 
dea un caracter anonim după o perioadă 
scurtă pentru ca datele de identificare a 
persoanelor să nu mai fie disponibile, 
colectarea și utilizarea datelor sensibile 
este interzisă. În vederea garantării 
eficacității și a unui nivel ridicat de 
protecție, statele membre sunt obligate să 
asigure că o autoritate de supraveghere 
națională independentă este responsabilă 
de consiliere și de controlul modului de 
prelucrare a datelor PNR. Fiecare 
prelucrare de date PNR trebuie să fie luată 
într-o evidență sau documentată în scopul 
verificării legalității prelucrării datelor, 
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De asemenea, statele membre trebuie să se 
asigure că pasagerilor le sunt oferite 
informații clare și precise cu privire la 
colectarea datelor PNR și cu privire la 
drepturile lor.

autocontrolului și garantării integrității și 
securității adecvate a prelucrării datelor. 
De asemenea, statele membre trebuie să se 
asigure că pasagerilor le sunt oferite 
informații clare și precise cu privire la 
colectarea datelor PNR și cu privire la 
drepturile lor.

Or. fr

Justificare

Este important să se precizeze intenția de a masca datele, și anume de a asigura că 
identitatea pasagerilor nu poate fi identificată.

Amendamentul 182
Alexander Alvaro

Propunere de directivă
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) [În conformitate cu articolul 3 din 
Protocolul (nr. 21) privind poziția 
Regatului Unit și a Irlandei cu privire la 
spațiul de libertate, securitate și justiție, 
anexat la Tratatul privind Uniunea 
Europeană și la Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, aceste 
state membre și-au comunicat dorința de 
a participa la adoptarea și aplicarea 
prezentei directive] SAU [Fără a aduce 
atingere articolului 4 din Protocolul (nr. 
21) privind poziția Regatului Unit și a 
Irlandei cu privire la spațiul de libertate, 
securitate și justiție, anexat la Tratatul 
privind Uniunea Europeană și la Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, 
aceste state membre nu vor participa la 
adoptarea prezentei directive, nu vor avea 
obligații în temeiul acesteia și nu vor face 
obiectul aplicării sale].

eliminat

Or. en



AM\898279RO.doc 91/101 PE486.017v02-00

RO

Amendamentul 183
Alexander Alvaro

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) În conformitate cu articolele 1 și 2 
din Protocolul (nr. 22) privind poziția 
Danemarcei, anexat la Tratatul privind 
Uniunea Europeană și la Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, 
Danemarca nu participă la adoptarea 
prezentei decizii, nu are obligații în 
temeiul acesteia și nu face obiectul 
aplicării sale,

eliminat

Or. en

Amendamentul 184
Alexander Alvaro

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1 eliminat
Obiectul și domeniul de aplicare

(1) Prezenta directivă prevede transferul 
de către transportatorii aerieni a datelor 
PNR ale pasagerilor zborurilor 
internaționale către și dinspre statele 
membre, precum și prelucrarea acestor 
date, inclusiv colectarea, utilizarea și 
păstrarea acestora de către statele 
membre și schimbul între statele membre 
de aceste date.
(2) Datele PNR colectate în conformitate 
cu prezenta directivă pot fi prelucrate 
doar în următoarele scopuri:
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(a) prevenirea, depistarea, cercetarea și 
urmărirea penală a infracțiunilor de 
terorism și a infracțiunilor grave, 
conform articolului 4 alineatul (2) literele
(b) și (c); și
(b) prevenirea, depistarea, cercetarea și 
urmărirea penală a infracțiunilor de 
terorism și a infracțiunilor grave 
transnaționale, conform articolului 4 
alineatul (2) literele (a) și (d).

Or. en

Amendamentul 185
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă prevede transferul de 
către transportatorii aerieni a datelor PNR 
ale pasagerilor zborurilor internaționale 
către și dinspre statele membre, precum și 
prelucrarea acestor date, inclusiv 
colectarea, utilizarea și păstrarea acestora 
de către statele membre și schimbul între 
statele membre de aceste date.

(1) Prezenta directivă prevede transferul de 
către transportatorii aerieni a datelor PNR 
ale pasagerilor zborurilor internaționale 
specifice către și dinspre statele membre, 
precum și prelucrarea acestor date, inclusiv 
colectarea, utilizarea și păstrarea acestora 
de către statele membre și schimbul între 
statele membre de aceste date. Prezenta 
directivă nu se aplică zborurilor pe 
teritoriul Uniunii Europene sau 
zborurilor de tranzit.

Or. en

Justificare

Domeniul de aplicare a prezentei directive ar trebui să fie limitat doar la zborurile 
internaționale specifice.

Amendamentul 186
Axel Voss
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Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă prevede transferul de 
către transportatorii aerieni a datelor PNR 
ale pasagerilor zborurilor internaționale
către și dinspre statele membre, precum și 
prelucrarea acestor date, inclusiv 
colectarea, utilizarea și păstrarea acestora 
de către statele membre și schimbul între 
statele membre de aceste date.

(1) Prezenta directivă prevede transferul de 
către transportatorii aerieni a datelor PNR 
ale zborurilor de pasageri efectuate între
statele membre ale Uniunii Europene și 
state terțe, către și dinspre Uniunea 
Europeană, precum și prelucrarea acestor 
date, inclusiv colectarea, utilizarea și 
păstrarea acestora de către unitatea de 
informații despre pasageri și schimbul cu 
state terțe de aceste date.

Or. de

Amendamentul 187
Manfred Weber

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă prevede transferul de 
către transportatorii aerieni a datelor PNR 
ale pasagerilor zborurilor internaționale 
către și dinspre statele membre, precum și 
prelucrarea acestor date, inclusiv 
colectarea, utilizarea și păstrarea acestora 
de către statele membre și schimbul între 
statele membre de aceste date.

(1) Prezenta directivă prevede principiile 
privind transferul posibil de către 
transportatorii aerieni a datelor PNR ale 
pasagerilor zborurilor internaționale către 
și dinspre statele membre, precum și 
prelucrarea acestor date, inclusiv 
colectarea, utilizarea și păstrarea acestora 
de către statele membre și schimbul între 
statele membre de aceste date. Dispozițiile 
prezentei directive se aplică în cazul 
statelor membre care decid să utilizeze 
datele din registrul cu numele pasagerilor 
în scopurile prevăzute la articolului 1, 
alineatul 2, literele a și b.

Or. de
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Amendamentul 188
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă prevede transferul de 
către transportatorii aerieni a datelor PNR 
ale pasagerilor zborurilor internaționale 
către și dinspre statele membre, precum și 
prelucrarea acestor date, inclusiv 
colectarea, utilizarea și păstrarea acestora 
de către statele membre și schimbul între 
statele membre de aceste date.

(1) Prezenta directivă prevede transferul de 
către transportatorii aerieni a datelor PNR 
ale pasagerilor zborurilor internaționale 
specifice către și dinspre statele membre, 
precum și prelucrarea acestor date, inclusiv 
colectarea, utilizarea și păstrarea acestora 
de către statele membre și schimbul între 
statele membre de aceste date.

Or. en

Amendamentul 189
Véronique Mathieu

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă prevede transferul de 
către transportatorii aerieni a datelor PNR 
ale pasagerilor zborurilor internaționale
către și dinspre statele membre, precum și 
prelucrarea acestor date, inclusiv 
colectarea, utilizarea și păstrarea acestora 
de către statele membre și schimbul între 
statele membre de aceste date.

(1) Prezenta directivă prevede transferul de 
către transportatorii aerieni a datelor PNR 
ale pasagerilor zborurilor în interiorul și în 
exteriorul Uniunii către și dinspre statele 
membre, precum și prelucrarea acestor 
date, inclusiv colectarea, utilizarea și 
păstrarea acestora de către statele membre 
și schimbul între statele membre de aceste 
date.

Or. fr

Justificare

Prezentul amendament vizează să ia în considerare consecințele includerii tuturor zborurilor 
efectuate în interiorul Uniunii în domeniul de aplicare a directivei. Termenii „zboruri în 
interiorul și în exteriorul Uniunii” sunt preferați în locul termenilor „zboruri 
internaționale/interne” preluați din Codul frontierelor Schengen care nu sunt adaptați la o 
directivă care urmează să se aplice pe întreg teritoriul Uniunii Europene.
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Amendamentul 190
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În temeiul prezentei directive se 
interzice transferul de către 
transportatorii aerieni a datelor din 
registrul cu numele pasagerilor pentru 
zborurile interne spre și dinspre statele 
membre, precum și prelucrarea acestor 
date, inclusiv colectarea, utilizarea și 
păstrarea acestora de către statele 
membre și schimbul de aceste date între 
statele membre.

Or. en

Justificare

Se clarifică faptul că doar datele pasagerilor zborurilor internaționale sunt transferate și 
prelucrate.

Amendamentul 191
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Datele PNR colectate în conformitate 
cu prezenta directivă pot fi prelucrate doar 
în următoarele scopuri:

(2) Datele PNR colectate în conformitate 
cu prezenta directivă privind zborurile 
internaționale specifice pot fi prelucrate 
doar în scopul prevenirii, depistării, 
cercetării și urmăririi penale a 
infracțiunilor de terorism și a 
infracțiunilor grave transnaționale 
conform articolului 4 alineatul (2). Datele 
PNR nu trebuie să fie utilizate în alte
scopuri.
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(a) prevenirea, depistarea, cercetarea și 
urmărirea penală a infracțiunilor de 
terorism și a infracțiunilor grave, 
conform articolului 4 alineatul (2) literele 
(b) și (c); și
(b) prevenirea, depistarea, cercetarea și 
urmărirea penală a infracțiunilor de 
terorism și a infracțiunilor grave 
transnaționale, conform articolului 4 
alineatul (2) literele (a) și (d).

Or. en

Amendamentul 192
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) prevenirea, depistarea, cercetarea și 
urmărirea penală a infracțiunilor de 
terorism și a infracțiunilor grave, 
conform articolului 4 alineatul (2) literele 
(b) și (c); și

eliminat

Or. en

Amendamentul 193
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) prevenirea, depistarea, cercetarea și 
urmărirea penală a infracțiunilor de 
terorism și a infracțiunilor grave, conform 
articolului 4 alineatul (2) literele (b) și (c);
și

(a) prevenirea, depistarea, cercetarea și
urmărirea penală a infracțiunilor de 
terorism;

Or. en
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Amendamentul 194
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) prevenirea, depistarea, cercetarea și 
urmărirea penală a infracțiunilor de 
terorism și a infracțiunilor grave, conform 
articolului 4 alineatul (2) literele (b) și (c);
și

(a) prevenirea, depistarea, cercetarea și 
urmărirea penală a infracțiunilor de 
terorism și a anumitor tipuri de infracțiuni
grave transnaționale, astfel cum sunt 
definite la articolul 2 litera (i) și conform 
articolului 4 alineatul (2);

Or. en

Amendamentul 195
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) prevenirea, depistarea, cercetarea și 
urmărirea penală a infracțiunilor de 
terorism și a infracțiunilor grave, conform 
articolului 4 alineatul (2) literele (b) și (c);
și

(a) prevenirea, depistarea, cercetarea și 
urmărirea penală a infracțiunilor de 
terorism și a anumitor tipuri de infracțiuni
grave transnaționale, astfel cum sunt 
definite la articolul 2 litera (i) și conform 
articolului 4 alineatul (2);

Or. en

Amendamentul 196
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prevenirea, depistarea, cercetarea și 
urmărirea penală a infracțiunilor de 
terorism și a infracțiunilor grave 
transnaționale, conform articolului 4 
alineatul (2) literele (a) și (d).

eliminat

Or. en

Amendamentul 197
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prevenirea, depistarea, cercetarea și 
urmărirea penală a infracțiunilor de 
terorism și a infracțiunilor grave 
transnaționale, conform articolului 4 
alineatul (2) literele (a) și (d).

eliminat

Or. en

Justificare

Intră sub incidența modificării aduse articolului 1 alineatul (2) litera (a).

Amendamentul 198
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prevenirea, depistarea, cercetarea și 
urmărirea penală a infracțiunilor de 
terorism și a infracțiunilor grave 
transnaționale, conform articolului 4 
alineatul (2) literele (a) și (d).

eliminat
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Or. en

Amendamentul 199
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prevenirea, depistarea, cercetarea și 
urmărirea penală a infracțiunilor de 
terorism și a infracțiunilor grave 
transnaționale, conform articolului 4 
alineatul (2) literele (a) și (d).

(b) prevenirea, depistarea, cercetarea și 
urmărirea penală a infracțiunilor de 
terorism și a infracțiunilor grave 
transnaționale, conform articolului 4 
alineatul (2) litera (a).

Or. en

Amendamentul 200
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Datele PNR colectate în conformitate 
cu prezenta directivă nu sunt prelucrate 
în cazul infracțiunilor care se pedepsesc 
cu închisoarea sau cu o măsură de 
siguranță privativă de libertate pe o 
perioadă maximă de mai puțin de trei ani 
în baza legislației naționale a unui stat 
membru.

Or. en

Amendamentul 201
Martin Ehrenhauser

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Prezenta directivă nu se aplică 
zborurilor efectuate în Europa sau 
mijloacelor de transport, altele decât 
avioanele.

Or. en

Amendamentul 202
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prezenta directivă nu se aplică 
transportatorilor aerieni care efectuează 
zboruri de pasageri pe teritoriul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 203
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prezenta directivă nu se aplică 
zborurilor pe teritoriul Uniunii sau 
mijloacelor de transport, altele decât 
avioanele.

Or. en

Amendamentul 204
Jan Philipp Albrecht
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Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Datele PNR colectate în conformitate 
cu prezenta directivă nu pot fi prelucrate 
pentru infracțiunile de mică gravitate care 
se pedepsesc cu închisoarea sau cu o 
măsură de siguranță privativă de libertate 
pe o perioadă maximă de mai puțin de trei 
ani în baza legislației naționale a unui 
stat membru.

Or. en


