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Predlog spremembe 36
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
–

Predlog zavrnitve

Evropski parlament zavrne predlog 
Komisije.

Or. en

Predlog spremembe 37
Alexander Alvaro

Predlog direktive
–

Predlog zavrnitve

Evropski parlament zavrne predlog 
Komisije;

Or. en

Predlog spremembe 38
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Predlog direktive
–

Predlog zavrnitve

Evropski parlament zavrne predlog 
Komisije;

Or. en
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Predlog spremembe 39
Gianni Vattimo

Predlog direktive
–

Predlog zavrnitve

Evropski parlament zavrne predlog 
Komisije;

Or. en

Predlog spremembe 40
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Predlog direktive
Naslov 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlog DIREKTIVE EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA o uporabi 
podatkov iz evidence podatkov o potnikih 
za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje 
in pregon terorističnih in hudih kaznivih
dejanj

Predlog DIREKTIVE EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA o uporabi 
podatkov iz evidence podatkov o potnikih 
za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje 
in pregon terorističnih dejanj

Or. en

Predlog spremembe 41
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Naslov 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlog DIREKTIVE EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA o uporabi 
podatkov iz evidence podatkov o potnikih 
za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje 
in pregon terorističnih in hudih kaznivih 
dejanj

Predlog DIREKTIVE EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA o uporabi 
podatkov iz evidence podatkov o potnikih 
za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje 
in pregon terorističnih in hudih 
mednarodnih kaznivih dejanj
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Or. en

Obrazložitev

Podatke iz evidence podatkov o potnikih (PNR) bi morali uporabljati izključno za 
preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih mednarodnih 
kaznivih dejanj. Podatki PNR se ne smejo uporabljati za druge namene.

Predlog spremembe 42
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Predlog direktive
Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije ter zlasti členov 82(1)(d) in 
87(2)(a) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije ter zlasti členov 16,
82(1)(d) in 87(2)(a) Pogodbe,

Or. en

Predlog spremembe 43
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Predlog direktive
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Evropski nadzornik za varstvo 
podatkov je v mnenju z dne 25. marca 
2011, zlasti v odstavkih od 7 do 16 ter 25, 
55 in 57, izrazil mnenje, da prvotni 
predlog direktive ne izpolnjuje ključnega 
pogoja za vsakršni razvoj sistema PNR, tj. 
skladnost z načeli nujnosti in 
sorazmernosti; evropski nadzornik za 
varstvo podatkov se celo sprašuje o 
smiselnosti vključitve hudih kaznivih 
dejanj, ki niso povezana s terorizmom, v 
predlog.

Or. en
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Predlog spremembe 44
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Predlog direktive
Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) Delovna skupina iz člena 29 je v 
mnenju št. 10/2011, sprejetem 5. aprila 
2011, izjavila, da ni informacij o 
učinkovitosti in ustreznosti obstoječih 
sistemov in instrumentov EU za policijsko 
in pravosodno sodelovanje v pregonu 
terorizma in organiziranega kriminala, ter 
podvomila o potrebnosti takšnega 
predloga in izrazila resne pomisleke o 
sorazmernosti zbiranja ogromnih količin 
osebnih podatkov o potnikih ne glede na 
to, ali so osumljeni ali ne.

Or. en

Predlog spremembe 45
Alexander Alvaro

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Komisija je 6. novembra 2007 sprejela 
predlog okvirnega sklepa Sveta o uporabi 
evidence podatkov o potnikih (PNR) za 
namene kazenskega pregona. Vendar pa 
je zaradi začetka veljavnosti Lizbonske 
pogodbe 1. decembra 2009 predlog 
Komisije, ki ga Svet do takrat ni sprejel, 
postal zastarel.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 46
Alexander Alvaro

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Dokument „Stockholmski program –
odprta in varna Evropa, ki služi 
državljanom in jih varuje“ poziva 
Komisijo, naj predstavi predlog za 
uporabo podatkov PNR za preprečevanje, 
odkrivanje, preiskovanje in pregon 
terorizma in hudih kaznivih dejanj.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 47
Alexander Alvaro

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Komisija je predstavila osrednje 
elemente politike Unije na tem področju v 
svojem sporočilu z 
dne 21. septembra 2010 „o globalnem 
pristopu k prenosu podatkov iz evidence 
imen letalskih potnikov (PNR) tretjim 
državam“.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 48
Alexander Alvaro

Predlog direktive
Uvodna izjava 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Direktiva Sveta 2004/82/ES z dne 29. 
aprila 2004 o dolžnosti prevoznikov, da 
posredujejo podatke o potnikih, ureja 
prenos izpopolnjenih informacij o 
potnikih (API) pristojnim nacionalnim 
organom s strani letalskih prevoznikov 
zaradi izboljšanja mejnih kontrol in boja 
proti nezakonitemu priseljevanju.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 49
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Podatki PNR so potrebni za učinkovito 
preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in 
pregon terorističnih in hudih kaznivih 
dejanj ter tako povečujejo notranjo 
varnost.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 50
Alexander Alvaro

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Podatki PNR so potrebni za učinkovito 
preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in 
pregon terorističnih in hudih kaznivih 
dejanj ter tako povečujejo notranjo 
varnost.

črtano
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Predlog spremembe 51
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Podatki PNR so potrebni za učinkovito 
preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in 
pregon terorističnih in hudih kaznivih 
dejanj ter tako povečujejo notranjo 
varnost.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 52
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Podatki PNR so potrebni za učinkovito 
preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in 
pregon terorističnih in hudih kaznivih
dejanj ter tako povečujejo notranjo varnost.

(5) Podatki PNR so lahko potrebni za 
učinkovito preprečevanje, odkrivanje, 
preiskovanje in pregon terorističnih dejanj 
ter tako povečujejo notranjo varnost.

Or. en

Predlog spremembe 53
Kinga Göncz

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Podatki PNR so potrebni za učinkovito (5) Podatki PNR lahko veliko prispevajo k 
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preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in 
pregon terorističnih in hudih kaznivih 
dejanj ter tako povečujejo notranjo varnost.

učinkovitemu preprečevanju, odkrivanju, 
preiskovanju in pregonu terorističnih in 
hudih kaznivih dejanj ter tako povečujejo 
notranjo varnost.

Or. en

Predlog spremembe 54
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Podatki PNR so potrebni za učinkovito 
preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in 
pregon terorističnih in hudih kaznivih 
dejanj ter tako povečujejo notranjo 
varnost.

(5) Podatki PNR bi bili lahko koristno 
sredstvo za učinkovito preprečevanje, 
odkrivanje, preiskovanje in pregon 
terorističnih in nekaterih vrst hudih 
kaznivih dejanj mednarodne narave ter 
tako za okrepitev notranje varnosti.

Or. en

Predlog spremembe 55
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Podatki PNR so potrebni za učinkovito 
preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in 
pregon terorističnih in hudih kaznivih 
dejanj ter tako povečujejo notranjo varnost.

(5) Podatki PNR so lahko koristni za 
učinkovito preprečevanje, odkrivanje, 
preiskovanje in pregon terorističnih in
hudih kaznivih dejanj ter tako povečujejo 
notranjo varnost.

Or. en

Predlog spremembe 56
Jan Philipp Albrecht
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Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Podatki PNR so potrebni za učinkovito 
preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in 
pregon terorističnih in hudih kaznivih 
dejanj ter tako povečujejo notranjo 
varnost.

(5) Podatki PNR so lahko koristno 
sredstvo za učinkovito preprečevanje, 
odkrivanje, preiskovanje in pregon 
terorističnih in nekaterih vrst 
mednarodnih hudih kaznivih dejanj.

Or. en

Predlog spremembe 57
Alexander Alvaro

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Podatki PNR pomagajo organom 
pregona preprečevati, odkrivati, 
preiskovati in preganjati huda kazniva 
dejanja, vključno s terorističnimi 
kaznivimi dejanji, in sicer jih primerjajo z 
različnimi podatkovnimi zbirkami iskanih 
oseb in predmetov ter, kadar je to mogoče, 
najdejo pomočnike storilcev kaznivih 
dejanj in razkrijejo kriminalne mreže.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 58
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Podatki PNR pomagajo organom 
pregona preprečevati, odkrivati, preiskovati 

(6) Podatki PNR lahko pomagajo organom 
pregona preprečevati, odkrivati, preiskovati 
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in preganjati huda kazniva dejanja, 
vključno s terorističnimi kaznivimi dejanji, 
in sicer jih primerjajo z različnimi 
podatkovnimi zbirkami iskanih oseb in 
predmetov ter, kadar je to mogoče, 
najdejo pomočnike storilcev kaznivih 
dejanj in razkrijejo kriminalne mreže.

in preganjati huda mednarodna kazniva 
dejanja, vključno s terorističnimi kaznivimi 
dejanji.

Or. en

Predlog spremembe 59
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Podatki PNR pomagajo organom 
pregona preprečevati, odkrivati, preiskovati 
in preganjati huda kazniva dejanja, 
vključno s terorističnimi kaznivimi dejanji, 
in sicer jih primerjajo z različnimi 
podatkovnimi zbirkami iskanih oseb in 
predmetov ter, kadar je to mogoče, najdejo 
pomočnike storilcev kaznivih dejanj in 
razkrijejo kriminalne mreže.

(6) Podatki PNR lahko pomagajo organom 
pregona preprečevati, odkrivati, preiskovati 
in preganjati huda mednarodna kazniva 
dejanja, vključno s terorističnimi kaznivimi 
dejanji, in sicer jih primerjajo z različnimi 
podatkovnimi zbirkami iskanih oseb in 
predmetov, da najdejo potrebne dokaze
ter, kadar je to mogoče, najdejo pomočnike 
storilcev kaznivih dejanj in razkrijejo 
kriminalne mreže.

Or. en

Predlog spremembe 60
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Podatki PNR pomagajo organom 
pregona preprečevati, odkrivati, preiskovati 
in preganjati huda kazniva dejanja, 
vključno s terorističnimi kaznivimi dejanji, 
in sicer jih primerjajo z različnimi 

(6) Podatki PNR lahko v izjemnih 
okoliščinah pomagajo organom pregona 
preprečevati, odkrivati, preiskovati in 
preganjati huda mednarodna kazniva 
dejanja, vključno s terorističnimi kaznivimi 
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podatkovnimi zbirkami iskanih oseb in 
predmetov ter, kadar je to mogoče, najdejo 
pomočnike storilcev kaznivih dejanj in 
razkrijejo kriminalne mreže.

dejanji, in sicer jih primerjajo z različnimi 
podatkovnimi zbirkami iskanih oseb in 
predmetov ter, kadar je to mogoče, najdejo 
pomočnike storilcev kaznivih dejanj in 
razkrijejo kriminalne mreže.

Or. en

Predlog spremembe 61
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Podatki PNR pomagajo organom 
pregona preprečevati, odkrivati, preiskovati 
in preganjati huda kazniva dejanja, 
vključno s terorističnimi kaznivimi 
dejanji, in sicer jih primerjajo z različnimi 
podatkovnimi zbirkami iskanih oseb in 
predmetov ter, kadar je to mogoče, 
najdejo pomočnike storilcev kaznivih 
dejanj in razkrijejo kriminalne mreže.

(6) Podatki PNR lahko pomagajo organom 
pregona preprečevati, odkrivati, preiskovati 
in preganjati teroristična dejanja.

Or. en

Predlog spremembe 62
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Podatki PNR pomagajo organom 
pregona preprečevati, odkrivati, preiskovati 
in preganjati huda kazniva dejanja, 
vključno s terorističnimi kaznivimi dejanji, 
in sicer jih primerjajo z različnimi 
podatkovnimi zbirkami iskanih oseb in 
predmetov ter, kadar je to mogoče, najdejo 
pomočnike storilcev kaznivih dejanj in 

(6) Podatki PNR lahko pomagajo organom 
pregona preprečevati, odkrivati, preiskovati 
in preganjati huda kazniva dejanja, 
vključno s terorističnimi kaznivimi dejanji, 
in sicer jih primerjajo z različnimi 
podatkovnimi zbirkami iskanih oseb in 
predmetov ter, kadar je to mogoče, najdejo 
pomočnike storilcev kaznivih dejanj in 
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razkrijejo kriminalne mreže. razkrijejo kriminalne mreže.

Or. en

Predlog spremembe 63
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Podatki PNR pomagajo organom 
pregona preprečevati, odkrivati, preiskovati 
in preganjati huda kazniva dejanja, 
vključno s terorističnimi kaznivimi dejanji, 
in sicer jih primerjajo z različnimi 
podatkovnimi zbirkami iskanih oseb in 
predmetov ter, kadar je to mogoče, najdejo 
pomočnike storilcev kaznivih dejanj in 
razkrijejo kriminalne mreže.

(6) Podatki PNR lahko pomagajo organom 
pregona preprečevati, odkrivati, preiskovati 
in preganjati huda mednarodna kazniva 
dejanja, vključno s terorističnimi kaznivimi 
dejanji, in sicer jih primerjajo z različnimi 
podatkovnimi zbirkami iskanih oseb in 
predmetov, da najdejo potrebne dokaze
ter, kadar je to mogoče, najdejo pomočnike 
storilcev kaznivih dejanj in razkrijejo 
kriminalne mreže.

Or. en

Predlog spremembe 64
Alexander Alvaro

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Podatki PNR omogočajo organom 
pregona ugotavljanje istovetnosti oseb, ki 
so bile pred tem „neznane“, tj. oseb, ki 
pred tem niso bile osumljene sodelovanja 
pri hudem kaznivem dejanju in 
terorističnem kaznivem dejanju, vendar 
pa iz analize podatkov izhaja, da bi lahko 
sodelovale pri takem kaznivem dejanju in 
bi jih morali pristojni organi zato 
podrobneje obravnavati. Z uporabo 
podatkov PNR lahko organi pregona 

črtano
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obravnavajo nevarnost hudih kaznivih 
dejanj in terorizma z drugih vidikov, kot 
pa je to mogoče pri vseh drugih vrstah 
osebnih podatkov. Vendar pa bi morali 
biti zaradi zagotovitve, da bi obdelava 
podatkov nedolžnih in neosumljenih oseb 
ostala kar najbolj omejena, vidiki uporabe 
podatkov PNR v zvezi z oblikovanjem in 
uporabo ocenjevalnih meril še dodatno 
omejeni na huda kazniva dejanja, ki so po 
naravi tudi mednarodna, tj. sama po sebi 
povezana s potovanjem, takšna pa je tudi 
vrsta podatkov v obdelavi.

Or. en

Predlog spremembe 65
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Podatki PNR omogočajo organom 
pregona ugotavljanje istovetnosti oseb, ki 
so bile pred tem „neznane“, tj. oseb, ki 
pred tem niso bile osumljene sodelovanja 
pri hudem kaznivem dejanju in 
terorističnem kaznivem dejanju, vendar 
pa iz analize podatkov izhaja, da bi lahko 
sodelovale pri takem kaznivem dejanju in 
bi jih morali pristojni organi zato 
podrobneje obravnavati. Z uporabo 
podatkov PNR lahko organi pregona 
obravnavajo nevarnost hudih kaznivih 
dejanj in terorizma z drugih vidikov, kot 
pa je to mogoče pri vseh drugih vrstah 
osebnih podatkov. Vendar pa bi morali 
biti zaradi zagotovitve, da bi obdelava 
podatkov nedolžnih in neosumljenih oseb 
ostala kar najbolj omejena, vidiki uporabe 
podatkov PNR v zvezi z oblikovanjem in 
uporabo ocenjevalnih meril še dodatno 
omejeni na huda kazniva dejanja, ki so po 
naravi tudi mednarodna, tj. sama po sebi 

črtano
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povezana s potovanjem, takšna pa je tudi 
vrsta podatkov v obdelavi.

Or. en

Predlog spremembe 66
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Podatki PNR omogočajo organom 
pregona ugotavljanje istovetnosti oseb, ki 
so bile pred tem „neznane“, tj. oseb, ki 
pred tem niso bile osumljene sodelovanja 
pri hudem kaznivem dejanju in 
terorističnem kaznivem dejanju, vendar 
pa iz analize podatkov izhaja, da bi lahko 
sodelovale pri takem kaznivem dejanju in 
bi jih morali pristojni organi zato 
podrobneje obravnavati. Z uporabo 
podatkov PNR lahko organi pregona 
obravnavajo nevarnost hudih kaznivih 
dejanj in terorizma z drugih vidikov, kot 
pa je to mogoče pri vseh drugih vrstah
osebnih podatkov. Vendar pa bi morali 
biti zaradi zagotovitve, da bi obdelava 
podatkov nedolžnih in neosumljenih oseb 
ostala kar najbolj omejena, vidiki uporabe 
podatkov PNR v zvezi z oblikovanjem in 
uporabo ocenjevalnih meril še dodatno 
omejeni na huda kazniva dejanja, ki so po 
naravi tudi mednarodna, tj. sama po sebi 
povezana s potovanjem, takšna pa je tudi 
vrsta podatkov v obdelavi.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Profiliranje ali oblikovanje in uporaba ocenjevalnih meril ne sme biti dovoljeno brez pravne 
opredelitve profiliranja na ravni EU.
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Predlog spremembe 67
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Podatki PNR omogočajo organom 
pregona ugotavljanje istovetnosti oseb, ki 
so bile pred tem „neznane“, tj. oseb, ki 
pred tem niso bile osumljene sodelovanja 
pri hudem kaznivem dejanju in 
terorističnem kaznivem dejanju, vendar 
pa iz analize podatkov izhaja, da bi lahko 
sodelovale pri takem kaznivem dejanju in 
bi jih morali pristojni organi zato 
podrobneje obravnavati. Z uporabo 
podatkov PNR lahko organi pregona 
obravnavajo nevarnost hudih kaznivih 
dejanj in terorizma z drugih vidikov, kot 
pa je to mogoče pri vseh drugih vrstah
osebnih podatkov. Vendar pa bi morali 
biti zaradi zagotovitve, da bi obdelava 
podatkov nedolžnih in neosumljenih oseb 
ostala kar najbolj omejena, vidiki uporabe 
podatkov PNR v zvezi z oblikovanjem in 
uporabo ocenjevalnih meril še dodatno 
omejeni na huda kazniva dejanja, ki so po 
naravi tudi mednarodna, tj. sama po sebi 
povezana s potovanjem, takšna pa je tudi 
vrsta podatkov v obdelavi.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 68
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Podatki PNR omogočajo organom 
pregona ugotavljanje istovetnosti oseb, ki 
so bile pred tem „neznane“, tj. oseb, ki 

(7) Podatki PNR lahko omogočajo 
organom pregona ugotavljanje istovetnosti 
oseb, ki so bile pred tem „neznane“, tj. 
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pred tem niso bile osumljene sodelovanja 
pri hudem kaznivem dejanju in 
terorističnem kaznivem dejanju, vendar pa 
iz analize podatkov izhaja, da bi lahko 
sodelovale pri takem kaznivem dejanju in
bi jih morali pristojni organi zato
podrobneje obravnavati. Z uporabo 
podatkov PNR lahko organi pregona 
obravnavajo nevarnost hudih kaznivih 
dejanj in terorizma z drugih vidikov, kot pa 
je to mogoče pri vseh drugih vrstah 
osebnih podatkov. Vendar pa bi morali biti 
zaradi zagotovitve, da bi obdelava 
podatkov nedolžnih in neosumljenih oseb 
ostala kar najbolj omejena, vidiki uporabe
podatkov PNR v zvezi z oblikovanjem in 
uporabo ocenjevalnih meril še dodatno 
omejeni na huda kazniva dejanja, ki so po 
naravi tudi mednarodna, tj. sama po sebi 
povezana s potovanjem, takšna pa je tudi 
vrsta podatkov v obdelavi.

oseb, ki pred tem niso bile osumljene 
sodelovanja pri hudem mednarodnem
kaznivem dejanju in terorističnem 
kaznivem dejanju, vendar pa iz analize 
podatkov izhaja, da bi lahko sodelovale pri 
takem kaznivem dejanju. Glede na to, da 
se takšna ugotovitev ne šteje za sum, bi 
morali pristojni organi te osebe podrobneje 
obravnavati zgolj v primerih, povezanih z 
določenimi hudimi kaznivimi ali 
terorističnimi dejanji. Z uporabo 
podatkov PNR lahko organi pregona 
obravnavajo nevarnost hudih mednarodnih
kaznivih dejanj in terorizma z drugih 
vidikov, kot pa je to mogoče pri vseh 
drugih vrstah osebnih podatkov. Vendar pa 
bi morala biti zaradi zagotovitve, da bi 
obdelava podatkov nedolžnih in 
neosumljenih oseb ostala kar najbolj 
omejena, uporaba podatkov PNR še 
dodatno omejena na huda kazniva dejanja, 
ki so po naravi tudi mednarodna, tj. sama 
po sebi povezana s potovanjem, takšna pa 
je tudi vrsta podatkov v obdelavi.

Or. en

Predlog spremembe 69
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Podatki PNR omogočajo organom 
pregona ugotavljanje istovetnosti oseb, ki 
so bile pred tem „neznane“, tj. oseb, ki 
pred tem niso bile osumljene sodelovanja 
pri hudem kaznivem dejanju in
terorističnem kaznivem dejanju, vendar pa 
iz analize podatkov izhaja, da bi lahko 
sodelovale pri takem kaznivem dejanju in 
bi jih morali pristojni organi zato 
podrobneje obravnavati. Z uporabo 
podatkov PNR lahko organi pregona 

(7) Podatki PNR omogočajo organom 
pregona ugotavljanje istovetnosti oseb, ki 
so bile pred tem „neznane“, tj. oseb, ki 
pred tem niso bile osumljene sodelovanja 
pri terorističnem kaznivem dejanju, vendar 
pa iz analize podatkov izhaja, da bi lahko 
sodelovale pri takem kaznivem dejanju in 
bi jih morali pristojni organi zato 
podrobneje obravnavati. Z uporabo 
podatkov PNR lahko organi pregona 
obravnavajo nevarnost terorizma z drugih 
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obravnavajo nevarnost hudih kaznivih 
dejanj in terorizma z drugih vidikov, kot 
pa je to mogoče pri vseh drugih vrstah
osebnih podatkov. Vendar pa bi morali biti 
zaradi zagotovitve, da bi obdelava 
podatkov nedolžnih in neosumljenih oseb 
ostala kar najbolj omejena, vidiki uporabe 
podatkov PNR v zvezi z oblikovanjem in 
uporabo ocenjevalnih meril še dodatno 
omejeni na huda kazniva dejanja, ki so po 
naravi tudi mednarodna, tj. sama po sebi 
povezana s potovanjem, takšna pa je tudi 
vrsta podatkov v obdelavi.

vidikov, kot pa je to mogoče pri vseh 
drugih vrstah osebnih podatkov. Vendar pa 
bi morali biti zaradi zagotovitve, da bi 
obdelava podatkov nedolžnih in 
neosumljenih oseb ostala kar najbolj 
omejena, vidiki uporabe podatkov PNR v 
zvezi z oblikovanjem in uporabo 
ocenjevalnih meril še dodatno omejeni na 
huda kazniva dejanja, ki so po naravi tudi 
mednarodna, tj. sama po sebi povezana s 
potovanjem, takšna pa je tudi vrsta 
podatkov v obdelavi, tj. terorizem.

Or. en

Predlog spremembe 70
Alexander Alvaro

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Obdelava osebnih podatkov mora biti 
sorazmerna glede na poseben varnostni 
cilj te direktive.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 71
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Obdelava osebnih podatkov mora biti 
sorazmerna glede na poseben varnostni cilj
te direktive.

(8) Obdelava osebnih podatkov mora biti 
nujna in sorazmerna glede na poseben 
namen te direktive.

Or. en
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Predlog spremembe 72
Alexander Alvaro

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Uporaba podatkov PNR skupaj s 
podatki API ima v določenih primerih 
dodano vrednost, ko pomaga državam 
članicam pri preverjanju istovetnosti 
posameznika in s tem povečuje njihov 
pomen za pregon.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 73
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Uporaba podatkov PNR skupaj s 
podatki API ima v določenih primerih 
dodano vrednost, ko pomaga državam 
članicam pri preverjanju istovetnosti 
posameznika in s tem povečuje njihov 
pomen za pregon.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 74
Alexander Alvaro

Predlog direktive
Uvodna izjava 10
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Za preprečevanje, odkrivanje, 
preiskovanje in pregon terorističnih in 
hudih kaznivih dejanj je zato bistveno, da 
vse države članice uzakonijo določbe o 
obveznostih letalskih prevoznikov, ki 
opravljajo lete na ozemlje ali z ozemlja 
držav članic Evropske unije.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 75
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Za preprečevanje, odkrivanje, 
preiskovanje in pregon terorističnih in 
hudih kaznivih dejanj je zato bistveno, da 
vse države članice uzakonijo določbe o 
obveznostih letalskih prevoznikov, ki 
opravljajo lete na ozemlje ali z ozemlja 
držav članic Evropske unije.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 76
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Za preprečevanje, odkrivanje, 
preiskovanje in pregon terorističnih in 
hudih kaznivih dejanj je zato bistveno, da
vse države članice uzakonijo določbe o 
obveznostih letalskih prevoznikov, ki 

(10) Za preprečevanje, odkrivanje, 
preiskovanje in pregon terorističnih in 
hudih mednarodnih kaznivih dejanj lahko
vse države članice uzakonijo določbe o 
obveznostih letalskih prevoznikov, ki 
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opravljajo lete na ozemlje ali z ozemlja 
držav članic Evropske unije.

opravljajo mednarodne lete na ozemlje ali 
z ozemlja držav članic Evropske unije.

Or. en

Predlog spremembe 77
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Za preprečevanje, odkrivanje, 
preiskovanje in pregon terorističnih in 
hudih kaznivih dejanj je zato bistveno, da 
vse države članice uzakonijo določbe o 
obveznostih letalskih prevoznikov, ki 
opravljajo lete na ozemlje ali z ozemlja 
držav članic Evropske unije.

(10) Za preprečevanje, odkrivanje, 
preiskovanje in pregon terorističnih dejanj 
je zato bistveno, da vse države članice 
uzakonijo določbe o obveznostih letalskih 
prevoznikov, ki opravljajo mednarodne
lete na ozemlje ali z ozemlja držav članic 
Evropske unije.

Or. en

Predlog spremembe 78
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Za preprečevanje, odkrivanje, 
preiskovanje in pregon terorističnih in 
hudih kaznivih dejanj je zato bistveno, da 
vse države članice uzakonijo določbe o 
obveznostih letalskih prevoznikov, ki 
opravljajo lete na ozemlje ali z ozemlja 
držav članic Evropske unije.

(10) Za preprečevanje, odkrivanje, 
preiskovanje in pregon terorističnih in 
hudih mednarodnih kaznivih dejanj je zato 
bistveno, da vse države članice uzakonijo 
določbe o obveznostih letalskih 
prevoznikov, ki opravljajo mednarodne
lete na ozemlje ali z ozemlja držav članic 
Evropske unije.

Or. en
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Predlog spremembe 79
Manfred Weber

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Za preprečevanje, odkrivanje, 
preiskovanje in pregon terorističnih in 
hudih kaznivih dejanj je zato bistveno, da 
vse države članice uzakonijo določbe o 
obveznostih letalskih prevoznikov, ki 
opravljajo lete na ozemlje ali z ozemlja 
držav članic Evropske unije.

(10) Za preprečevanje, odkrivanje, 
preiskovanje in pregon terorističnih in 
hudih kaznivih dejanj bi bilo koristno, da 
bi vse države članice uzakonile določbe o 
obveznostih letalskih prevoznikov, ki 
opravljajo lete na ozemlje ali z ozemlja 
držav članic Evropske unije. Države 
članice pa bi se še vedno same odločile, ali 
želijo uporabiti podatke PNR v te namene. 
Določbe te direktive veljajo samo za 
države članice, ki uporabljajo podatke 
PNR.

Or. de

Predlog spremembe 80
Véronique Mathieu

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Za preprečevanje, odkrivanje, 
preiskovanje in pregon terorističnih in 
hudih kaznivih dejanj je zato bistveno, da 
vse države članice uzakonijo določbe o 
obveznostih letalskih prevoznikov, ki 
opravljajo lete na ozemlje ali z ozemlja 
držav članic Evropske unije.

(10) Za preprečevanje, odkrivanje, 
preiskovanje in pregon terorističnih in 
hudih kaznivih dejanj je zato bistveno, da 
vse države članice uzakonijo določbe o 
obveznostih letalskih prevoznikov, ki 
opravljajo lete znotraj ali zunaj meja 
Unije na ozemlje ali z ozemlja držav članic 
Evropske unije.

Or. fr

Obrazložitev

Predlog spremembe poskuša opredeliti posledice vključitve vseh letov znotraj Unije v 
področje uporabe te direktive. Opredelitev „leti znotraj ali zunaj meja Unije” je bolj 
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primerna od opredelitve „mednarodni/notranji leti” iz zakonika o schengenski meji, saj 
slednja ni prilagojeni direktivi, ki se bo uporabljala na celotnem ozemlju Evropske unije.

Predlog spremembe 81
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Za preprečevanje, odkrivanje, 
preiskovanje in pregon terorističnih in 
hudih kaznivih dejanj je zato bistveno, da 
vse države članice uzakonijo določbe o 
obveznostih letalskih prevoznikov, ki 
opravljajo lete na ozemlje ali z ozemlja 
držav članic Evropske unije.

(10) Za preprečevanje, odkrivanje, 
preiskovanje in pregon terorističnih in 
hudih mednarodnih kaznivih dejanj je zato 
bistveno, da vse države članice uzakonijo 
določbe o obveznostih letalskih 
prevoznikov, ki opravljajo izbrane
mednarodne lete na ozemlje ali z ozemlja 
držav članic Evropske unije.

Or. en

Predlog spremembe 82
Alexander Alvaro

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Letalski prevozniki že zbirajo in 
obdelujejo podatke PNR svojih potnikov v 
lastne komercialne namene. Ta direktiva 
ne bi smela naložiti nobenih obveznosti ne 
letalskim prevoznikom glede zbiranja ali 
hrambe kakršnih koli dodatnih podatkov 
o potnikih ne potnikom glede 
zagotavljanja kakršnih koli podatkov 
poleg podatkov, ki jih že zagotavljajo 
letalskim prevoznikom.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 83
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Letalski prevozniki že zbirajo in 
obdelujejo podatke PNR svojih potnikov v 
lastne komercialne namene. Ta direktiva ne 
bi smela naložiti nobenih obveznosti ne 
letalskim prevoznikom glede zbiranja ali 
hrambe kakršnih koli dodatnih podatkov o 
potnikih ne potnikom glede zagotavljanja 
kakršnih koli podatkov poleg podatkov, ki 
jih že zagotavljajo letalskim prevoznikom.

(11) Letalski prevozniki že zbirajo in 
obdelujejo podatke PNR svojih potnikov v 
lastne komercialne namene. Ta direktiva ne 
bi smela naložiti nobenih obveznosti ne 
letalskim prevoznikom glede zbiranja ali 
hrambe kakršnih koli dodatnih podatkov o 
potnikih ne potnikom glede zagotavljanja 
kakršnih koli podatkov poleg podatkov, ki 
jih že zagotavljajo letalskim prevoznikom.
Če letalski prevozniki ne vnašajo podatke 
v računalnik v običajnem poteku 
poslovanja v poslovne namene, potem se 
od njih ne zahteva, naj razvijejo postopke 
za zbiranje teh podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 84
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Stroške obdelave in prenosa 
podatkov iz evidence podatkov o potnikih 
bi morale nositi države članice.

Or. en

Predlog spremembe 85
Alexander Alvaro

Predlog direktive
Uvodna izjava 12
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Opredelitev terorističnih kaznivih 
dejanj bi morala biti vzeta iz členov 1 do 4 
Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ o 
boju proti terorizmu. Opredelitev hudih 
kaznivih dejanj bi morala biti vzeta iz 
člena 2 Okvirnega sklepa Sveta 
2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 o 
evropskem nalogu za prijetje in postopkih 
predaje med državami članicami. Vendar 
pa lahko države članice takšna manjša 
kazniva dejanja, za katera ob upoštevanju 
njihovih zadevnih kazenskih pravosodnih 
sistemov obdelava podatkov PNR v skladu 
s to direktivo ne bi bila usklajena z 
načelom sorazmernosti. Opredelitev hudih 
mednarodnih kaznivih dejanj bi morala 
biti vzeta iz člena 2 Okvirnega sklepa 
Sveta 2002/584/PNZ in Konvencije 
Združenih narodov proti mednarodnemu 
organiziranemu kriminalu.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 86
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Opredelitev terorističnih kaznivih 
dejanj bi morala biti vzeta iz členov 1 do 4 
Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ o 
boju proti terorizmu. Opredelitev hudih 
kaznivih dejanj bi morala biti vzeta iz 
člena 2 Okvirnega sklepa Sveta 
2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 o 
evropskem nalogu za prijetje in postopkih 
predaje med državami članicami. Vendar 
pa lahko države članice takšna manjša 
kazniva dejanja, za katera ob upoštevanju 
njihovih zadevnih kazenskih pravosodnih 

(12) Opredelitev terorističnih kaznivih 
dejanj bi morala biti vzeta iz členov 1 do 4 
Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ o 
boju proti terorizmu. Opredelitev hudih 
mednarodnih kaznivih dejanj bi morala biti 
vzeta iz člena 2(2) Okvirnega sklepa Sveta 
2002/584/PNZ samo, če je največja 
zagrožena zaporna kazen ali ukrep z 
odvzemom prostosti za ta dejanja po 
nacionalni zakonodaji države članice 
najmanj tri leta in če so ta dejanja 
storjena v več kot eni državi članici, ter iz 
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sistemov obdelava podatkov PNR v skladu 
s to direktivo ne bi bila usklajena z 
načelom sorazmernosti. Opredelitev hudih 
mednarodnih kaznivih dejanj bi morala biti 
vzeta iz člena 2 Okvirnega sklepa Sveta 
2002/584/PNZ in Konvencije Združenih 
narodov proti mednarodnemu 
organiziranemu kriminalu.

Konvencije Združenih narodov proti 
mednarodnemu organiziranemu kriminalu.

Or. en

Obrazložitev

Podatke iz evidence podatkov o potnikih (PNR) bi morali uporabljati izključno za 
preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih mednarodnih 
kaznivih dejanj. Podatki PNR se ne smejo uporabljati za druge namene.

Predlog spremembe 87
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Opredelitev terorističnih kaznivih 
dejanj bi morala biti vzeta iz členov 1 do 4 
Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ o 
boju proti terorizmu. Opredelitev hudih 
kaznivih dejanj bi morala biti vzeta iz člena 
2 Okvirnega sklepa Sveta 2002/584/PNZ z 
dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za 
prijetje in postopkih predaje med državami 
članicami. Vendar pa lahko države članice 
takšna manjša kazniva dejanja, za katera ob 
upoštevanju njihovih zadevnih kazenskih 
pravosodnih sistemov obdelava podatkov 
PNR v skladu s to direktivo ne bi bila 
usklajena z načelom sorazmernosti. 
Opredelitev hudih mednarodnih kaznivih 
dejanj bi morala biti vzeta iz člena 2 
Okvirnega sklepa Sveta 2002/584/PNZ in 
Konvencije Združenih narodov proti 
mednarodnemu organiziranemu kriminalu.

(12) Opredelitev terorističnih kaznivih 
dejanj bi morala biti vzeta iz členov 1 do 4 
Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ o 
boju proti terorizmu. Opredelitev hudih 
kaznivih dejanj bi morala biti vzeta iz člena 
2 Okvirnega sklepa Sveta 2002/584/PNZ z 
dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za 
prijetje in postopkih predaje med državami 
članicami. Vendar pa bi morale države 
članice izvzeti takšna manjša kazniva 
dejanja, za katera ob upoštevanju njihovih 
zadevnih kazenskih pravosodnih sistemov 
obdelava podatkov PNR v skladu s to 
direktivo ne bi bila skladna z načelom 
sorazmernosti. Opredelitev hudih 
mednarodnih kaznivih dejanj bi morala biti 
vzeta iz člena 2 Okvirnega sklepa Sveta 
2002/584/PNZ in Konvencije Združenih 
narodov proti mednarodnemu 
organiziranemu kriminalu.
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Or. en

Predlog spremembe 88
Axel Voss

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Opredelitev terorističnih kaznivih 
dejanj bi morala biti vzeta iz členov 1 do 4 
Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ o 
boju proti terorizmu. Opredelitev hudih 
kaznivih dejanj bi morala biti vzeta iz člena 
2 Okvirnega sklepa Sveta 2002/584/PNZ z 
dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za 
prijetje in postopkih predaje med državami 
članicami. Vendar pa lahko države članice
takšna manjša kazniva dejanja, za katera ob 
upoštevanju njihovih zadevnih kazenskih 
pravosodnih sistemov obdelava podatkov 
PNR v skladu s to direktivo ne bi bila 
usklajena z načelom sorazmernosti. 
Opredelitev hudih mednarodnih kaznivih 
dejanj bi morala biti vzeta iz člena 2 
Okvirnega sklepa Sveta 2002/584/PNZ in 
Konvencije Združenih narodov proti 
mednarodnemu organiziranemu kriminalu.

(12) Opredelitev terorističnih kaznivih 
dejanj bi morala biti vzeta iz členov 1 do 4 
Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ o 
boju proti terorizmu. Opredelitev hudih 
kaznivih dejanj bi morala biti vzeta iz člena 
2 Okvirnega sklepa Sveta 2002/584/PNZ z 
dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za 
prijetje in postopkih predaje med državami 
članicami. Vendar pa lahko enota za 
informacije o potnikih izvzame takšna 
manjša kazniva dejanja, za katera obdelava 
podatkov PNR v skladu s to direktivo ne bi 
bila usklajena z načelom sorazmernosti. 
Opredelitev hudih mednarodnih kaznivih 
dejanj bi morala biti vzeta iz člena 2 
Okvirnega sklepa Sveta 2002/584/PNZ in 
Konvencije Združenih narodov proti 
mednarodnemu organiziranemu kriminalu.

Or. de

Predlog spremembe 89
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Opredelitev terorističnih kaznivih 
dejanj bi morala biti vzeta iz členov 1 do 4
Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ o 
boju proti terorizmu. Opredelitev hudih 

(12) Opredelitev terorističnih kaznivih 
dejanj bi morala biti vzeta iz člena 1
Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ o 
boju proti terorizmu. Opredelitev hudih 
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kaznivih dejanj bi morala biti vzeta iz 
člena 2 Okvirnega sklepa Sveta 
2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 o 
evropskem nalogu za prijetje in postopkih 
predaje med državami članicami. Vendar 
pa lahko države članice takšna manjša 
kazniva dejanja, za katera ob upoštevanju 
njihovih zadevnih kazenskih pravosodnih 
sistemov obdelava podatkov PNR v skladu 
s to direktivo ne bi bila usklajena z 
načelom sorazmernosti. Opredelitev hudih 
mednarodnih kaznivih dejanj bi morala 
biti vzeta iz člena 2 Okvirnega sklepa 
Sveta 2002/584/PNZ in Konvencije 
Združenih narodov proti mednarodnemu 
organiziranemu kriminalu.

mednarodnih kaznivih dejanj bi morala 
biti vzeta iz člena 2 Okvirnega sklepa 
Sveta 2002/584/PNZ in Konvencije 
Združenih narodov proti mednarodnemu 
organiziranemu kriminalu. Države članice 
bi morale izvzeti takšna manjša kazniva 
dejanja, za katera ob upoštevanju njihovih 
zadevnih kazenskih pravosodnih sistemov 
obdelava podatkov PNR v skladu s to 
direktivo ne bi bila skladna z načelom 
sorazmernosti.

Or. en

Predlog spremembe 90
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Opredelitev terorističnih kaznivih 
dejanj bi morala biti vzeta iz členov 1 do 4 
Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ o 
boju proti terorizmu. Opredelitev hudih 
kaznivih dejanj bi morala biti vzeta iz 
člena 2 Okvirnega sklepa Sveta 
2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 o 
evropskem nalogu za prijetje in postopkih 
predaje med državami članicami. Vendar 
pa lahko države članice takšna manjša 
kazniva dejanja, za katera ob upoštevanju 
njihovih zadevnih kazenskih pravosodnih 
sistemov obdelava podatkov PNR v skladu 
s to direktivo ne bi bila usklajena z 
načelom sorazmernosti. Opredelitev hudih 
mednarodnih kaznivih dejanj bi morala 
biti vzeta iz člena 2 Okvirnega sklepa 
Sveta 2002/584/PNZ in Konvencije 
Združenih narodov proti mednarodnemu 

(12) Opredelitev terorističnih kaznivih 
dejanj bi morala biti vzeta iz členov 1 do 4 
Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ o 
boju proti terorizmu.
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organiziranemu kriminalu.

Or. en

Predlog spremembe 91
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Opredelitev terorističnih kaznivih 
dejanj bi morala biti vzeta iz členov 1 do 4 
Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ o 
boju proti terorizmu. Opredelitev hudih 
kaznivih dejanj bi morala biti vzeta iz 
člena 2 Okvirnega sklepa Sveta 
2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 o 
evropskem nalogu za prijetje in postopkih 
predaje med državami članicami. Vendar 
pa lahko države članice takšna manjša 
kazniva dejanja, za katera ob upoštevanju 
njihovih zadevnih kazenskih pravosodnih 
sistemov obdelava podatkov PNR v skladu 
s to direktivo ne bi bila usklajena z 
načelom sorazmernosti. Opredelitev hudih 
mednarodnih kaznivih dejanj bi morala 
biti vzeta iz člena 2 Okvirnega sklepa 
Sveta 2002/584/PNZ in Konvencije 
Združenih narodov proti mednarodnemu 
organiziranemu kriminalu.

(12) Opredelitev terorističnih kaznivih 
dejanj bi morala biti vzeta iz členov 1 do 4 
Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ o 
boju proti terorizmu. Opredelitev hudih 
mednarodnih kaznivih dejanj bi morala 
biti vzeta iz člena 2 Okvirnega sklepa 
Sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 
o evropskem nalogu za prijetje in 
postopkih predaje med državami članicami 
ter iz Konvencije Združenih narodov proti 
mednarodnemu organiziranemu 
kriminalu. Vendar pa lahko države članice 
takšna manjša kazniva dejanja, za katera ob 
upoštevanju njihovih zadevnih kazenskih 
pravosodnih sistemov obdelava podatkov 
PNR v skladu s to direktivo ne bi bila 
usklajena z načelom sorazmernosti.

Or. en

Predlog spremembe 92
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Opredelitev terorističnih kaznivih (12) Opredelitev terorističnih kaznivih 
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dejanj bi morala biti vzeta iz členov 1 do 4
Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ o 
boju proti terorizmu. Opredelitev hudih 
kaznivih dejanj bi morala biti vzeta iz 
člena 2 Okvirnega sklepa Sveta 
2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 o 
evropskem nalogu za prijetje in postopkih 
predaje med državami članicami. Vendar 
pa lahko države članice takšna manjša 
kazniva dejanja, za katera ob upoštevanju 
njihovih zadevnih kazenskih pravosodnih 
sistemov obdelava podatkov PNR v skladu 
s to direktivo ne bi bila usklajena z 
načelom sorazmernosti. Opredelitev hudih 
mednarodnih kaznivih dejanj bi morala 
biti vzeta iz člena 2 Okvirnega sklepa 
Sveta 2002/584/PNZ in Konvencije 
Združenih narodov proti mednarodnemu 
organiziranemu kriminalu.

dejanj bi morala biti vzeta iz člena 1
Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ o 
boju proti terorizmu. Opredelitev hudih 
mednarodnih kaznivih dejanj bi morala 
biti vzeta iz člena 2 Okvirnega sklepa 
Sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 
o evropskem nalogu za prijetje in 
postopkih predaje med državami članicami 
in Konvencije Združenih narodov proti 
mednarodnemu organiziranemu 
kriminalu. Vendar pa bi morale države 
članice izvzeti takšna manjša kazniva 
dejanja, za katera ob upoštevanju njihovih 
zadevnih kazenskih pravosodnih sistemov 
obdelava podatkov PNR v skladu s to 
direktivo ne bi bila skladna z načelom 
sorazmernosti.

Or. en

Predlog spremembe 93
Alexander Alvaro

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Podatke PNR bi bilo treba prenesti 
posebej določeni enoti (enota za 
informacije o potnikih) v ustrezni državi 
članici za zagotavljanje jasnosti in 
zmanjšanje stroškov letalskim 
prevoznikom.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 94
Axel Voss

Predlog direktive
Uvodna izjava 13
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Podatke PNR bi bilo treba prenesti 
posebej določeni enoti (enota za 
informacije o potnikih) v ustrezni državi 
članici za zagotavljanje jasnosti in 
zmanjšanje stroškov letalskim 
prevoznikom.

(13) Podatke PNR bi bilo treba prenesti 
posebej določeni enoti Evropske unije 
(enota za informacije o potnikih) za 
zagotavljanje jasnosti in zmanjšanje 
stroškov letalskim prevoznikom.

Or. de

Obrazložitev

Vzpostavitev decentraliziranega sistema ni zaželena. Stroški za vzpostavitev 27 nacionalnih 
enot za informacije o potnikih ter infrastrukturni stroški za te enote bi bili nesorazmerno 
visoki v primerjavi s stroški centraliziranega sistema. Posamezne države članice bi bile 
odgovorne za vzpostavitev decentraliziranega sistema V obdobju gospodarskih težav bi ta 
naloga za veliko držav članic v organizacijskem in finančnem smislu pomenila obremenitev.

Predlog spremembe 95
Tanja Fajon

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Podatke PNR bi bilo treba prenesti 
posebej določeni enoti (enota za 
informacije o potnikih) v ustrezni državi 
članici za zagotavljanje jasnosti in 
zmanjšanje stroškov letalskim 
prevoznikom.

(13) Podatke PNR bi bilo treba prenesti 
posebej določeni enoti (enota za 
informacije o potnikih) v ustrezni državi 
članici za zagotavljanje jasnosti in 
zmanjšanje stroškov letalskim 
prevoznikom. Splošni proračun Evropske 
unije bi moral, kjer je to potrebno, 
finančno podpreti države članice ali 
potniške letalske prevoznike pri stroških 
vzpostavljanja, vodenja in vzdrževanja 
njihovih sistemov PNR ter prenosa 
podatkov PNR.

Or. en
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Predlog spremembe 96
Ioan Enciu

Predlog direktive
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Države članice bi morale zagotoviti 
izpolnjevanje najvišjih varnostnih 
standardov v zvezi z vsakim prenosom 
podatkov PNR ali z rezultati obdelave 
podatkov PNR in glede tega, kako enota 
za informacije o potnikih hrani te 
podatke.

Or. ro

Predlog spremembe 97
Hubert Pirker, Frank Engel

Predlog direktive
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Evropska komisija bi morala 
poskrbeti, da bodo imele institucije in 
uradi Unije, kot so agencije, ki bodo 
zaradi določb te direktive ali izvedbenih 
določb na njeni podlagi v državah 
članicah bolj obremenjene, na voljo 
dovolj dodatnih finančnih sredstev in 
osebja.

Or. de

Predlog spremembe 98
Alexander Alvaro

Predlog direktive
Uvodna izjava 14
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Vsebina vseh seznamov zahtevanih 
podatkov PNR, ki naj bi jih prejele enote 
za informacije o potnikih, mora biti 
pripravljena z namenom odražati 
legitimne zahteve organov javne uprave za 
preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in 
pregon terorističnih ali hudih kaznivih 
dejanj, s čimer bi se izboljšala notranja 
varnost v Uniji ter varstvo temeljnih 
pravic državljanov, zlasti varstvo 
zasebnosti in varstvo osebnih podatkov. 
Taki seznami ne smejo vsebovati nobenih 
osebnih podatkov, ki bi lahko razkrivali 
rasno ali etnično poreklo, politično, 
versko ali filozofsko prepričanje, članstvo 
v sindikatu, ali podatkov v zvezi z 
zdravstvenim stanjem ali spolnim 
življenjem zadevnega posameznika. 
Podatki PNR bi morali vsebovati 
podrobne podatke o rezervaciji in načrtu 
potovanja potnika, ki pristojnim organom 
omogočajo identifikacijo letalskih
potnikov, ki pomenijo grožnjo notranji 
varnosti.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 99
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Vsebina vseh seznamov zahtevanih 
podatkov PNR, ki naj bi jih prejele enote 
za informacije o potnikih, mora biti 
pripravljena z namenom odražati legitimne 
zahteve organov javne uprave za 
preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in 
pregon terorističnih ali hudih kaznivih 
dejanj, s čimer bi se izboljšala notranja 

(14) Vsebina vseh seznamov zahtevanih 
podatkov PNR, ki naj bi jih prejele enote 
za informacije o potnikih, mora biti 
pripravljena z namenom odražati legitimne 
zahteve organov javne uprave za 
preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in 
pregon terorističnih ali hudih mednarodnih
kaznivih dejanj, s čimer bi se izboljšala 
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varnost v Uniji ter varstvo temeljnih pravic 
državljanov, zlasti varstvo zasebnosti in 
varstvo osebnih podatkov. Taki seznami 
ne smejo vsebovati nobenih osebnih 
podatkov, ki bi lahko razkrivali rasno ali 
etnično poreklo, politično, versko ali 
filozofsko prepričanje, članstvo v 
sindikatu, ali podatkov v zvezi z 
zdravstvenim stanjem ali spolnim 
življenjem zadevnega posameznika. 
Podatki PNR bi morali vsebovati 
podrobne podatke o rezervaciji in načrtu 
potovanja potnika, ki pristojnim organom 
omogočajo identifikacijo letalskih 
potnikov, ki pomenijo grožnjo notranji 
varnosti.

notranja varnost v Uniji ter varstvo 
temeljnih pravic državljanov, zlasti varstvo 
zasebnosti in varstvo osebnih podatkov v 
skladu z direktivo Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne [...] o varstvu posameznikov 
pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih 
pristojni organi obdelujejo za namene 
preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja 
ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja 
kazenskih sankcij, in o prostem pretoku 
takih podatkov, zagotovljeno pa bi moralo 
biti tudi upoštevanje visoke ravni varstva 
iz Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah, Konvencije Sveta Evrope št. 108 
o varstvu posameznikov glede avtomatske 
obdelave osebnih podatkov ter Evropske 
konvencije o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin. Taki seznami ne bi 
smeli vsebovati nobenih občutljivih 
podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 100
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Vsebina vseh seznamov zahtevanih 
podatkov PNR, ki naj bi jih prejele enote 
za informacije o potnikih, mora biti 
pripravljena z namenom odražati legitimne 
zahteve organov javne uprave za 
preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in 
pregon terorističnih ali hudih kaznivih 
dejanj, s čimer bi se izboljšala notranja 
varnost v Uniji ter varstvo temeljnih pravic 
državljanov, zlasti varstvo zasebnosti in 
varstvo osebnih podatkov. Taki seznami ne 
smejo vsebovati nobenih osebnih 
podatkov, ki bi lahko razkrivali rasno ali
etnično poreklo, politično, versko ali 
filozofsko prepričanje, članstvo v 

(14) Vsebina vseh seznamov zahtevanih
podatkov PNR, ki naj bi jih prejele enote 
za informacije o potnikih, mora biti 
pripravljena z namenom odražati legitimne 
zahteve organov javne uprave za 
preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in 
pregon terorističnih ali hudih mednarodnih
kaznivih dejanj, s čimer bi se izboljšala 
notranja varnost v Uniji ter varstvo 
temeljnih pravic državljanov, zlasti varstvo 
zasebnosti in varstvo osebnih podatkov. 
Taki seznami ne smejo vsebovati nobenih 
osebnih podatkov, še zlasti pa ne 
podatkov, ki bi lahko razkrivali spol, rasno,
etnično ali socialno poreklo, genetske 
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sindikatu, ali podatkov v zvezi z 
zdravstvenim stanjem ali spolnim 
življenjem zadevnega posameznika.
Podatki PNR bi morali vsebovati 
podrobne podatke o rezervaciji in načrtu 
potovanja potnika, ki pristojnim organom 
omogočajo identifikacijo letalskih 
potnikov, ki pomenijo grožnjo notranji 
varnosti.

značilnosti, jezik, politično, versko ali 
filozofsko prepričanje, članstvo v 
sindikatu, ali podatkov v zvezi z 
zdravstvenim stanjem ali spolnim 
življenjem zadevnega posameznika.

Or. en

Predlog spremembe 101
Axel Voss

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Vsebina vseh seznamov zahtevanih 
podatkov PNR, ki naj bi jih prejele enote 
za informacije o potnikih, mora biti 
pripravljena z namenom odražati legitimne 
zahteve organov javne uprave za 
preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in 
pregon terorističnih ali hudih kaznivih 
dejanj, s čimer bi se izboljšala notranja 
varnost v Uniji ter varstvo temeljnih pravic 
državljanov, zlasti varstvo zasebnosti in 
varstvo osebnih podatkov. Taki seznami ne 
smejo vsebovati nobenih osebnih 
podatkov, ki bi lahko razkrivali rasno ali 
etnično poreklo, politično, versko ali 
filozofsko prepričanje, članstvo v 
sindikatu, ali podatkov v zvezi z 
zdravstvenim stanjem ali spolnim 
življenjem zadevnega posameznika. 
Podatki PNR bi morali vsebovati podrobne 
podatke o rezervaciji in načrtu potovanja 
potnika, ki pristojnim organom omogočajo 
identifikacijo letalskih potnikov, ki 
pomenijo grožnjo notranji varnosti.

(14) Vsebina vseh zahtevanih podatkov 
PNR, ki naj bi jih prejele enote za 
informacije o potnikih, mora biti 
pripravljena z namenom odražati legitimne 
zahteve organov javne uprave za 
preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in 
pregon terorističnih ali hudih kaznivih 
dejanj, s čimer bi se izboljšala notranja 
varnost v Uniji ter varstvo temeljnih pravic 
državljanov, zlasti varstvo zasebnosti in 
varstvo osebnih podatkov. Taki nabori 
podatkov ne smejo vsebovati nobenih 
osebnih podatkov, ki bi lahko razkrivali 
rasno ali etnično poreklo, politično, versko 
ali filozofsko prepričanje, članstvo v 
sindikatu, ali podatkov v zvezi z 
zdravstvenim stanjem ali spolnim 
življenjem zadevnega posameznika. 
Podatki PNR bi morali vsebovati podrobne 
podatke o rezervaciji in načrtu potovanja 
potnika, ki pristojnim organom omogočajo 
identifikacijo letalskih potnikov, ki 
pomenijo grožnjo notranji varnosti.

Or. de
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Predlog spremembe 102
Kinga Göncz

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Vsebina vseh seznamov zahtevanih 
podatkov PNR, ki naj bi jih prejele enote 
za informacije o potnikih, mora biti 
pripravljena z namenom odražati legitimne 
zahteve organov javne uprave za 
preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in 
pregon terorističnih ali hudih kaznivih 
dejanj, s čimer bi se izboljšala notranja 
varnost v Uniji ter varstvo temeljnih pravic 
državljanov, zlasti varstvo zasebnosti in 
varstvo osebnih podatkov. Taki seznami ne 
smejo vsebovati nobenih osebnih 
podatkov, ki bi lahko razkrivali rasno ali 
etnično poreklo, politično, versko ali 
filozofsko prepričanje, članstvo v 
sindikatu, ali podatkov v zvezi z 
zdravstvenim stanjem ali spolnim 
življenjem zadevnega posameznika. 
Podatki PNR bi morali vsebovati podrobne 
podatke o rezervaciji in načrtu potovanja 
potnika, ki pristojnim organom omogočajo 
identifikacijo letalskih potnikov, ki 
pomenijo grožnjo notranji varnosti.

(14) Vsebina vseh seznamov zahtevanih 
podatkov PNR, ki naj bi jih prejele enote 
za informacije o potnikih, mora biti 
pripravljena z namenom odražati legitimne 
zahteve organov javne uprave za 
preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in 
pregon terorističnih ali hudih kaznivih 
dejanj, s čimer bi se izboljšala notranja 
varnost v Uniji ter varstvo temeljnih pravic 
državljanov, zlasti varstvo zasebnosti in 
varstvo osebnih podatkov. Taki seznami ne 
smejo vsebovati nobenih občutljivih
osebnih podatkov, ki bi lahko razkrivali 
rasno ali etnično poreklo, politično, versko 
ali filozofsko prepričanje, članstvo v 
sindikatu, ali podatkov v zvezi z 
zdravstvenim stanjem, invalidnostjo ali 
spolno usmerjenostjo zadevnega 
posameznika. Podatki PNR bi morali 
vsebovati podrobne podatke o rezervaciji 
in načrtu potovanja potnika, ki pristojnim 
organom omogočajo identifikacijo letalskih 
potnikov, ki pomenijo grožnjo notranji 
varnosti.

Or. en

Predlog spremembe 103
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Vsebina vseh seznamov zahtevanih (14) Vsebina podatkov PNR, ki naj bi jih 
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podatkov PNR, ki naj bi jih prejele enote 
za informacije o potnikih, mora biti 
pripravljena z namenom odražati legitimne 
zahteve organov javne uprave za 
preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in 
pregon terorističnih ali hudih kaznivih 
dejanj, s čimer bi se izboljšala notranja 
varnost v Uniji ter varstvo temeljnih pravic 
državljanov, zlasti varstvo zasebnosti in 
varstvo osebnih podatkov. Taki seznami ne 
smejo vsebovati nobenih osebnih podatkov, 
ki bi lahko razkrivali rasno ali etnično 
poreklo, politično, versko ali filozofsko 
prepričanje, članstvo v sindikatu, ali 
podatkov v zvezi z zdravstvenim stanjem 
ali spolnim življenjem zadevnega 
posameznika. Podatki PNR bi morali 
vsebovati podrobne podatke o rezervaciji 
in načrtu potovanja potnika, ki pristojnim 
organom omogočajo identifikacijo letalskih 
potnikov, ki pomenijo grožnjo notranji 
varnosti.

prejele enote za informacije o potnikih, 
navedene v prilogi k tej direktivi, mora biti 
pripravljena z namenom odražati legitimne 
zahteve organov javne uprave za 
preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in 
pregon terorističnih ali hudih mednarodnih
kaznivih dejanj, s čimer bi se izboljšala 
notranja varnost v Uniji ter varstvo 
temeljnih pravic oseb, zlasti varstvo 
zasebnosti in varstvo osebnih podatkov. 
Taki podatki ne vsebujejo nobenih osebnih 
podatkov, ki bi lahko razkrivali rasno ali 
etnično poreklo, politično, versko ali 
filozofsko prepričanje, članstvo v 
sindikatu, ali podatkov v zvezi z 
zdravstvenim stanjem ali spolnim 
življenjem zadevnega posameznika. 
Podatki PNR bi morali vsebovati podrobne 
podatke o rezervaciji in načrtu potovanja 
potnika, ki pristojnim organom omogočajo 
identifikacijo letalskih potnikov, ki 
pomenijo grožnjo notranji varnosti.

Or. en

Predlog spremembe 104
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Vsebina vseh seznamov zahtevanih 
podatkov PNR, ki naj bi jih prejele enote 
za informacije o potnikih, mora biti 
pripravljena z namenom odražati legitimne 
zahteve organov javne uprave za 
preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in 
pregon terorističnih ali hudih kaznivih
dejanj, s čimer bi se izboljšala notranja 
varnost v Uniji ter varstvo temeljnih pravic 
državljanov, zlasti varstvo zasebnosti in 
varstvo osebnih podatkov. Taki seznami ne 
smejo vsebovati nobenih osebnih 
podatkov, ki bi lahko razkrivali rasno ali 

(14) Vsebina vseh seznamov zahtevanih 
podatkov PNR, ki naj bi jih prejele enote 
za informacije o potnikih, mora biti 
pripravljena z namenom odražati legitimne 
zahteve organov javne uprave za 
preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in 
pregon terorističnih dejanj, s čimer bi se 
izboljšala notranja varnost v Uniji ter 
varstvo temeljnih pravic državljanov, zlasti 
varstvo zasebnosti in varstvo osebnih 
podatkov. Taki seznami ne smejo 
vsebovati nobenih osebnih podatkov, ki bi 
lahko razkrivali rasno ali etnično poreklo, 
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etnično poreklo, politično, versko ali 
filozofsko prepričanje, članstvo v 
sindikatu, ali podatkov v zvezi z 
zdravstvenim stanjem ali spolnim 
življenjem zadevnega posameznika. 
Podatki PNR bi morali vsebovati podrobne 
podatke o rezervaciji in načrtu potovanja 
potnika, ki pristojnim organom omogočajo 
identifikacijo letalskih potnikov, ki 
pomenijo grožnjo notranji varnosti.

politično, versko ali filozofsko prepričanje, 
članstvo v sindikatu, ali podatkov v zvezi z 
zdravstvenim stanjem ali spolnim 
življenjem zadevnega posameznika. 
Podatki PNR bi morali vsebovati podrobne 
podatke o rezervaciji in načrtu potovanja 
potnika, ki pristojnim organom omogočajo 
identifikacijo letalskih potnikov, ki 
pomenijo grožnjo notranji varnosti.

Or. en

Predlog spremembe 105
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Vsebina vseh seznamov zahtevanih
podatkov PNR, ki naj bi jih prejele enote 
za informacije o potnikih, mora biti 
pripravljena z namenom odražati legitimne 
zahteve organov javne uprave za 
preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in 
pregon terorističnih ali hudih kaznivih 
dejanj, s čimer bi se izboljšala notranja 
varnost v Uniji ter varstvo temeljnih pravic 
državljanov, zlasti varstvo zasebnosti in 
varstvo osebnih podatkov. Taki seznami ne 
smejo vsebovati nobenih osebnih 
podatkov, ki bi lahko razkrivali rasno ali 
etnično poreklo, politično, versko ali 
filozofsko prepričanje, članstvo v 
sindikatu, ali podatkov v zvezi z 
zdravstvenim stanjem ali spolnim 
življenjem zadevnega posameznika. 
Podatki PNR bi morali vsebovati podrobne 
podatke o rezervaciji in načrtu potovanja 
potnika, ki pristojnim organom omogočajo 
identifikacijo letalskih potnikov, ki 
pomenijo grožnjo notranji varnosti.

(14) Vsebina podatkov PNR, ki naj bi jih 
prejele enote za informacije o potnikih, 
navedene v prilogi k tej direktivi, mora biti 
pripravljena z namenom odražati legitimne 
zahteve organov javne uprave za 
preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in 
pregon terorističnih ali hudih mednarodnih
kaznivih dejanj, s čimer bi se izboljšala 
notranja varnost v Uniji ter varstvo 
temeljnih pravic oseb, zlasti varstvo 
zasebnosti in varstvo osebnih podatkov. 
Taki podatki ne smejo vsebovati nobenih 
osebnih podatkov, ki bi lahko razkrivali 
rasno ali etnično poreklo, politično, versko 
ali filozofsko prepričanje, članstvo v 
sindikatu, ali podatkov v zvezi z 
zdravstvenim stanjem ali spolnim 
življenjem zadevnega posameznika. 
Podatki PNR bi morali vsebovati podrobne 
podatke o rezervaciji in načrtu potovanja 
potnika, ki pristojnim organom omogočajo 
identifikacijo letalskih potnikov, ki 
pomenijo grožnjo notranji varnosti.

Or. en
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Predlog spremembe 106
Alexander Alvaro

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Trenutno sta na voljo dve mogoči 
metodi posredovanja podatkov: metoda 
„pull“, v skladu s katero lahko pristojni 
organi države članice, ki zahteva podatke, 
vstopajo („dostopajo“) v sistem rezervacij 
letalskega prevoznika in vzamejo 
(potegnejo – „pull“) izvod zahtevanih 
podatkov, ter metoda „push“, v skladu s 
katero letalski prevozniki posredujejo 
(potisnejo – „push“) zahtevane podatke 
PNR organu, ki jih zahteva, in tako lahko 
ohranijo nadzor nad tem, katere podatke 
zagotavljajo. Prevladuje mnenje, da 
metoda „push“ zagotavlja višjo stopnjo 
varstva podatkov in bi morala biti obvezna 
za vse letalske prevoznike.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 107
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Trenutno sta na voljo dve mogoči 
metodi posredovanja podatkov: metoda 
„pull“, v skladu s katero lahko pristojni 
organi države članice, ki zahteva podatke, 
vstopajo („dostopajo“) v sistem rezervacij 
letalskega prevoznika in vzamejo 
(potegnejo – „pull“) izvod zahtevanih 
podatkov, ter metoda „push“, v skladu s 
katero letalski prevozniki posredujejo 

(15) Trenutno sta na voljo dve mogoči 
metodi posredovanja podatkov: metoda 
„pull“, v skladu s katero lahko pristojni 
organi države članice, ki zahteva podatke, 
vstopajo („dostopajo“) v sistem rezervacij 
letalskega prevoznika in vzamejo 
(potegnejo – „pull“) izvod zahtevanih 
podatkov, ter metoda „push“, v skladu s 
katero letalski prevozniki posredujejo 
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(potisnejo – „push“) zahtevane podatke 
PNR organu, ki jih zahteva, in tako lahko 
ohranijo nadzor nad tem, katere podatke 
zagotavljajo. Prevladuje mnenje, da
metoda „push“ zagotavlja višjo stopnjo 
varstva podatkov in bi morala biti obvezna 
za vse letalske prevoznike.

(potisnejo – „push“) zahtevane podatke 
PNR organu, ki jih zahteva, in tako lahko 
ohranijo nadzor nad tem, katere podatke 
zagotavljajo. Metoda „push“ zagotavlja 
višjo stopnjo varstva podatkov in bi morala 
biti obvezna za vse letalske prevoznike.

Or. en

Predlog spremembe 108
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Trenutno sta na voljo dve mogoči 
metodi posredovanja podatkov: metoda 
„pull“, v skladu s katero lahko pristojni
organi države članice, ki zahteva podatke, 
vstopajo („dostopajo“) v sistem rezervacij 
letalskega prevoznika in vzamejo 
(potegnejo – „pull“) izvod zahtevanih 
podatkov, ter metoda „push“, v skladu s 
katero letalski prevozniki posredujejo 
(potisnejo – „push“) zahtevane podatke 
PNR organu, ki jih zahteva, in tako lahko 
ohranijo nadzor nad tem, katere podatke 
zagotavljajo. Prevladuje mnenje, da 
metoda „push“ zagotavlja višjo stopnjo 
varstva podatkov in bi morala biti obvezna 
za vse letalske prevoznike.

(15) Trenutno sta na voljo dve mogoči 
metodi posredovanja podatkov: metoda 
„pull“, v skladu s katero lahko pristojni 
organi države članice, ki zahteva podatke, 
vstopajo („dostopajo“) v sistem rezervacij 
letalskega prevoznika in vzamejo 
(potegnejo – „pull“) izvod zahtevanih 
podatkov, ter metoda „push“, v skladu s 
katero letalski prevozniki posredujejo 
(potisnejo – „push“) zahtevane podatke 
PNR organu, ki jih zahteva, in tako lahko 
ohranijo nadzor nad tem, katere podatke 
zagotavljajo. Prevladuje mnenje, da 
metoda „push“ zagotavlja višjo stopnjo 
varstva podatkov in bi morala biti obvezna 
za vse letalske prevoznike. Metodo „pull“ 
bi bilo treba v tej direktivi prepovedati.

Or. en

Predlog spremembe 109
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Uvodna izjava 15
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Trenutno sta na voljo dve mogoči 
metodi posredovanja podatkov: metoda 
„pull“, v skladu s katero lahko pristojni 
organi države članice, ki zahteva podatke, 
vstopajo („dostopajo“) v sistem rezervacij 
letalskega prevoznika in vzamejo 
(potegnejo – „pull“) izvod zahtevanih 
podatkov, ter metoda „push“, v skladu s 
katero letalski prevozniki posredujejo 
(potisnejo – „push“) zahtevane podatke 
PNR organu, ki jih zahteva, in tako lahko 
ohranijo nadzor nad tem, katere podatke 
zagotavljajo. Prevladuje mnenje, da
metoda „push“ zagotavlja višjo stopnjo 
varstva podatkov in bi morala biti obvezna 
za vse letalske prevoznike.

(15) Trenutno sta na voljo dve mogoči 
metodi posredovanja podatkov: metoda 
„pull“, v skladu s katero lahko pristojni 
organi države članice, ki zahteva podatke, 
vstopajo („dostopajo“) v sistem rezervacij 
letalskega prevoznika in vzamejo 
(potegnejo – „pull“) izvod zahtevanih 
podatkov, ter metoda „push“, v skladu s 
katero letalski prevozniki posredujejo 
(potisnejo – „push“) podatke PNR organu, 
ki jih zahteva, in tako lahko ohranijo 
nadzor nad tem, katere podatke 
zagotavljajo. Metoda „push“ zagotavlja 
višjo stopnjo varstva podatkov in bi morala 
najpozneje dve leti po začetku veljavnosti 
te direktive postati obvezna za vse letalske 
prevoznike, ki že zbirajo in obdelujejo 
podatke PNR v poslovne namene ter 
opravljajo mednarodne lete na ali z 
ozemlja držav članic Evropske unije. Če 
podatke PNR uporabljajo operaterji 
računalniško podprtih rezervacijskih 
sistemov, potem se uporablja Uredba (ES) 
št. 80/2009 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 14. januarja 2009 o kodeksu 
poslovanja računalniških sistemov 
rezervacij1.
_____________
1 UL L 35, 4.2.2009, str. 47.

Or. en

Predlog spremembe 110
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Trenutno sta na voljo dve mogoči 
metodi posredovanja podatkov: metoda 

(15) Trenutno sta na voljo dve mogoči 
metodi posredovanja podatkov: metoda 
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„pull“, v skladu s katero lahko pristojni 
organi države članice, ki zahteva podatke, 
vstopajo („dostopajo“) v sistem rezervacij 
letalskega prevoznika in vzamejo 
(potegnejo – „pull“) izvod zahtevanih 
podatkov, ter metoda „push“, v skladu s 
katero letalski prevozniki posredujejo 
(potisnejo – „push“) zahtevane podatke 
PNR organu, ki jih zahteva, in tako lahko 
ohranijo nadzor nad tem, katere podatke 
zagotavljajo. Prevladuje mnenje, da 
metoda „push“ zagotavlja višjo stopnjo 
varstva podatkov in bi morala biti obvezna 
za vse letalske prevoznike.

„pull“, v skladu s katero lahko pristojni 
organi države članice, ki zahteva podatke, 
vstopajo („dostopajo“) v sistem rezervacij 
letalskega prevoznika in vzamejo 
(potegnejo – „pull“) izvod zahtevanih 
podatkov, ter metoda „push“, v skladu s 
katero letalski prevozniki posredujejo 
(potisnejo – „push“) zahtevane podatke 
PNR organu, ki jih zahteva, in tako lahko 
ohranijo nadzor nad tem, katere podatke 
zagotavljajo. Prevladuje mnenje, da 
metoda „push“ zagotavlja višjo stopnjo 
varstva podatkov, zato bi morala biti 
najpozneje dve leti po začetku veljavnosti 
te direktive obvezna za vse letalske 
prevoznike, ki že zbirajo in obdelujejo 
podatke PNR v poslovne namene ter 
opravljajo mednarodne lete na ali z 
ozemlja držav članic Evropske unije. Če 
podatke PNR uporabljajo operaterji 
računalniško podprtih rezervacijskih 
sistemov, potem se uporablja Uredba (ES) 
št. 80/2009 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 14. januarja 2009 o kodeksu 
poslovanja računalniških sistemov 
rezervacij1.
____________
1 UL L 35, 4.2.2009, str. 47. 

Or. en

Predlog spremembe 111
Alexander Alvaro

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Komisija podpira smernice 
Mednarodne organizacije za civilno 
letalstvo (ICAO) o podatkih PNR. Te 
smernice bi zato morale biti podlaga za 
sprejetje podprtih oblik zapisov podatkov 
za prenose podatkov PNR letalskih 

črtano
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prevoznikov državam članicam. To 
opravičuje sprejetje takšnih podprtih 
formatov podatkov in ustreznih 
protokolov, ki se uporabljajo za prenos 
podatkov od letalskih prevoznikov, v 
skladu s svetovalnim postopkom iz Uredbe 
(EU) št. … Evropskega parlamenta in 
Sveta […..].

Or. en

Predlog spremembe 112
Kinga Göncz

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Komisija podpira smernice 
Mednarodne organizacije za civilno 
letalstvo (ICAO) o podatkih PNR. Te 
smernice bi zato morale biti podlaga za 
sprejetje podprtih oblik zapisov podatkov 
za prenose podatkov PNR letalskih 
prevoznikov državam članicam. To 
opravičuje sprejetje takšnih podprtih 
formatov podatkov in ustreznih protokolov, 
ki se uporabljajo za prenos podatkov od 
letalskih prevoznikov, v skladu s 
svetovalnim postopkom iz Uredbe (EU) 
št. … Evropskega parlamenta in Sveta 
[…..].

(16) Komisija podpira smernice 
Mednarodne organizacije za civilno 
letalstvo (ICAO) o podatkih PNR. Te 
smernice bi zato morale biti podlaga za 
sprejetje podprtih oblik zapisov podatkov 
za prenose podatkov PNR letalskih 
prevoznikov državam članicam. To 
opravičuje sprejetje takšnih podprtih 
formatov podatkov in ustreznih protokolov, 
ki se uporabljajo za prenos podatkov od 
letalskih prevoznikov, v skladu s 
svetovalnim postopkom iz Uredbe (EU) 
št. … Evropskega parlamenta in Sveta 
[…..], s čimer se zagotovi tudi udeležba 
Evropskega parlamenta.

Or. en

Predlog spremembe 113
Alexander Alvaro

Predlog direktive
Uvodna izjava 17
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Države članice bi morale sprejeti vse 
potrebne ukrepe, da letalskim 
prevoznikom omogočijo izpolnitev 
njihovih obveznosti iz te direktive. Države 
članice bi morale predpisati odvračilne, 
učinkovite in sorazmerne kazni, vključno 
z denarnimi, zoper tiste letalske 
prevoznike, ki ne izpolnjujejo svojih 
obveznosti v zvezi s prenosom 
podatkov PNR. V primeru večkratnih 
resnih kršitev, ki bi lahko oslabile 
osnovne cilje te direktive, lahko te kazni v 
izjemnih primerih vključujejo ukrepe, kot 
so imobilizacija, odvzem in zaplemba 
prevoznega sredstva ali začasen ali trajen 
odvzem operativne licence.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 114
Manfred Weber

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Države članice bi morale sprejeti vse 
potrebne ukrepe, da letalskim prevoznikom 
omogočijo izpolnitev njihovih obveznosti 
iz te direktive. Države članice bi morale 
predpisati odvračilne, učinkovite in 
sorazmerne kazni, vključno z denarnimi, 
zoper tiste letalske prevoznike, ki ne 
izpolnjujejo svojih obveznosti v zvezi s 
prenosom podatkov PNR. V primeru 
večkratnih resnih kršitev, ki bi lahko 
oslabile osnovne cilje te direktive, lahko te 
kazni v izjemnih primerih vključujejo 
ukrepe, kot so imobilizacija, odvzem in 
zaplemba prevoznega sredstva ali začasen 
ali trajen odvzem operativne licence.

(17) Države članice, ki uporabljajo 
podatke PNR, bi morale sprejeti vse 
potrebne ukrepe, da letalskim prevoznikom 
omogočijo izpolnitev njihovih obveznosti 
iz te direktive. Države članice bi morale 
predpisati odvračilne, učinkovite in 
sorazmerne kazni, vključno z denarnimi, 
zoper tiste letalske prevoznike, ki ne 
izpolnjujejo svojih obveznosti v zvezi s 
prenosom podatkov PNR. V primeru 
večkratnih resnih kršitev, ki bi lahko 
oslabile osnovne cilje te direktive, lahko te 
kazni v izjemnih primerih vključujejo 
ukrepe, kot so imobilizacija, odvzem in 
zaplemba prevoznega sredstva ali začasen 
ali trajen odvzem operativne licence.
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Or. de

Predlog spremembe 115
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Države članice bi morale sprejeti vse 
potrebne ukrepe, da enotam za 
informacije o potnikih omogočijo 
izpolnitev njihovih obveznosti iz te 
direktive. Države članice bi morale 
predpisati odvračilne, učinkovite in 
sorazmerne kazni, vključno s kazenskimi 
ukrepi, zoper tiste letalske prevoznike, ki 
ne izpolnjujejo svojih obveznosti v zvezi s 
prenosom podatkov PNR.

Or. en

Predlog spremembe 116
Alexander Alvaro

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Vsaka država članica bi morala biti 
odgovorna za ocenjevanje morebitnih 
groženj v zvezi s terorističnimi in hudimi 
kaznivimi dejanji.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 117
Sophia in 't Veld
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Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Vsaka država članica bi morala biti 
odgovorna za ocenjevanje morebitnih 
groženj v zvezi s terorističnimi in hudimi 
kaznivimi dejanji.

(18) Vsaka država članica bi morala biti 
odgovorna za ocenjevanje morebitnih 
groženj v zvezi s terorističnimi in hudimi 
mednarodnimi kaznivimi dejanji.

Or. en

Predlog spremembe 118
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Vsaka država članica bi morala biti 
odgovorna za ocenjevanje morebitnih 
groženj v zvezi s terorističnimi in hudimi 
kaznivimi dejanji.

(18) Vsaka država članica bi morala biti 
odgovorna za ocenjevanje morebitnih 
groženj v zvezi s terorističnimi dejanji.

Or. en

Predlog spremembe 119
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Vsaka država članica bi morala biti 
odgovorna za ocenjevanje morebitnih 
groženj v zvezi s terorističnimi in hudimi 
kaznivimi dejanji.

(18) Vsaka država članica bi morala biti 
odgovorna za ocenjevanje morebitnih 
groženj v zvezi s terorističnimi in hudimi 
mednarodnimi kaznivimi dejanji.

Or. en
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Predlog spremembe 120
Alexander Alvaro

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Ob popolnem upoštevanju pravice do 
varstva osebnih podatkov in pravice do 
nediskriminacije je prepovedano sprejeti 
odločitev, ki bi imela negativen pravni 
učinek na osebo ali bi pomembneje 
vplivala nanjo, le na podlagi 
avtomatizirane obdelave podatkov PNR. 
Poleg tega je takšno odločitev 
prepovedano sprejeti na podlagi rasnega 
ali etničnega porekla osebe, njenega 
verskega, filozofskega ali političnega 
prepričanja, članstva v sindikatu, 
zdravstvenega stanja ali spolnega 
življenja.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 121
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Ob popolnem upoštevanju pravice do 
varstva osebnih podatkov in pravice do 
nediskriminacije je prepovedano sprejeti
odločitev, ki bi imela negativen pravni 
učinek na osebo ali bi pomembneje 
vplivala nanjo, le na podlagi 
avtomatizirane obdelave podatkov PNR. 
Poleg tega je takšno odločitev prepovedano 
sprejeti na podlagi rasnega ali etničnega 
porekla osebe, njenega verskega, 
filozofskega ali političnega prepričanja, 
članstva v sindikatu, zdravstvenega stanja 
ali spolnega življenja.

(19) Ob popolnem upoštevanju pravice do 
varstva osebnih podatkov in pravice do 
nediskriminacije ne bi smela biti sprejeta 
nobena odločitev, ki bi imela negativen 
pravni učinek na osebo ali bi pomembneje 
vplivala nanjo, le na podlagi 
avtomatizirane obdelave podatkov PNR. 
Poleg tega ne bi smela biti nobena takšna
odločitev sprejeta na podlagi spola, rase, 
barve kože, etničnega ali socialnega
porekla osebe, njenih genetskih 
značilnosti, jezika, verskega, filozofskega 
ali političnega prepričanja, članstva v 
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sindikatu, pripadnosti narodnostni 
manjšini, zdravstvenega stanja ali spolne 
usmerjenosti, kakor določa člen 21 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah.

Or. en

Predlog spremembe 122
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Ob popolnem upoštevanju pravice do 
varstva osebnih podatkov in pravice do 
nediskriminacije je prepovedano sprejeti 
odločitev, ki bi imela negativen pravni 
učinek na osebo ali bi pomembneje 
vplivala nanjo, le na podlagi 
avtomatizirane obdelave podatkov PNR. 
Poleg tega je takšno odločitev prepovedano 
sprejeti na podlagi rasnega ali etničnega 
porekla osebe, njenega verskega, 
filozofskega ali političnega prepričanja, 
članstva v sindikatu, zdravstvenega stanja 
ali spolnega življenja.

(19) Ob popolnem upoštevanju pravice do 
varstva osebnih podatkov in pravice do 
nediskriminacije ne bi smela biti sprejeta
nobena odločitev, ki bi imela negativen 
pravni učinek na osebo ali bi pomembneje 
vplivala nanjo, na podlagi avtomatizirane 
obdelave podatkov PNR, obdelave glede 
na vnaprej določena merila ali kakršne 
koli druge oblike profiliranja. Poleg tega 
ne bi smela biti nobena takšna odločitev 
sprejeta na podlagi spola, rasnega,
etničnega ali socialnega porekla osebe, 
njenih genetskih značilnosti, jezika,
verskega, filozofskega ali političnega 
prepričanja, članstva v sindikatu, 
zdravstvenega stanja ali spolnega življenja.

Or. en

Predlog spremembe 123
Alexander Alvaro

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Države članice bi si morale med seboj 
izmenjevati prejete podatke PNR, če je 

črtano
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prenos takšnih podatkov nujen za 
preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje 
ali pregon terorističnih ali hudih kaznivih 
dejanj. Določbe te direktive ne posegajo v 
druge pravne akte Unije o izmenjavi 
podatkov med policijo in pravosodnimi 
organi, vključno s Sklepom 
Sveta 2009/371/PNZ z dne 6. aprila 2009 
o ustanovitvi Evropskega policijskega 
urada (Europol) in Okvirnim sklepom 
Sveta 2006/960/PNZ z dne 
18. decembra 2006 o poenostavitvi 
izmenjave informacij in obveščevalnih 
podatkov med organi kazenskega pregona 
držav članic Evropske unije. Takšno 
izmenjavo podatkov PNR med organi 
pregona in pravosodnimi organi bi 
morala urejati pravila o policijskem in 
pravosodnem sodelovanju.

Or. en

Predlog spremembe 124
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Države članice bi si morale med seboj 
izmenjevati prejete podatke PNR, če je 
prenos takšnih podatkov nujen za 
preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali 
pregon terorističnih ali hudih kaznivih 
dejanj. Določbe te direktive ne posegajo v 
druge pravne akte Unije o izmenjavi 
podatkov med policijo in pravosodnimi 
organi, vključno s Sklepom 
Sveta 2009/371/PNZ z dne 6. aprila 2009 o 
ustanovitvi Evropskega policijskega urada 
(Europol) in Okvirnim sklepom Sveta 
2006/960/PNZ z dne 18. decembra 2006 o 
poenostavitvi izmenjave informacij in 
obveščevalnih podatkov med organi 
kazenskega pregona držav članic Evropske 

(20) Države članice bi si morale med seboj 
izmenjevati prejete podatke PNR, če je 
prenos takšnih podatkov nujen za 
preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali 
pregon terorističnih ali hudih mednarodnih 
kaznivih dejanj. Določbe te direktive ne 
posegajo v druge pravne akte Unije o 
izmenjavi podatkov med policijo in 
pravosodnimi organi, vključno s Sklepom 
Sveta 2009/371/PNZ z dne 6. aprila 2009 o 
ustanovitvi Evropskega policijskega urada 
(Europol) in Okvirnim sklepom Sveta 
2006/960/PNZ z dne 18. decembra 2006 o 
poenostavitvi izmenjave informacij in 
obveščevalnih podatkov med organi 
kazenskega pregona držav članic Evropske 
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unije. Takšno izmenjavo podatkov PNR 
med organi pregona in pravosodnimi 
organi bi morala urejati pravila o 
policijskem in pravosodnem sodelovanju.

unije. Takšno izmenjavo podatkov PNR 
med organi pregona in pravosodnimi 
organi bi morala urejati pravila o 
policijskem in pravosodnem sodelovanju iz 
direktive Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne [...] o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni 
organi obdelujejo za namene 
preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja 
ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja 
kazenskih sankcij, in o prostem pretoku 
takih podatkov, zagotovljeno pa bi moralo 
biti tudi upoštevanje visoke ravni varstva 
iz Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah, Konvencije Sveta Evrope št. 108 
o varstvu posameznikov glede avtomatske 
obdelave osebnih podatkov in Evropske 
konvencije o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin.

Or. en

Predlog spremembe 125
Axel Voss

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Države članice bi si morale med seboj
izmenjevati prejete podatke PNR, če je 
prenos takšnih podatkov nujen za 
preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali 
pregon terorističnih ali hudih kaznivih 
dejanj. Določbe te direktive ne posegajo v 
druge pravne akte Unije o izmenjavi 
podatkov med policijo in pravosodnimi 
organi, vključno s Sklepom 
Sveta 2009/371/PNZ z dne 6. aprila 2009 o 
ustanovitvi Evropskega policijskega urada 
(Europol) in Okvirnim sklepom Sveta 
2006/960/PNZ z dne 18. decembra 2006 o 
poenostavitvi izmenjave informacij in 
obveščevalnih podatkov med organi 
kazenskega pregona držav članic Evropske 

(20) Enota za informacije o potnikih bi si 
morala izmenjevati prejete podatke PNR z 
državami članicami, če je prenos takšnih 
podatkov nujen za preprečevanje, 
odkrivanje, preiskovanje ali pregon 
terorističnih ali hudih kaznivih dejanj. 
Države članice bi morale biti pooblaščene, 
da si pod enakimi pogoji medsebojno 
izmenjujejo podatke PNR. Določbe te 
direktive ne posegajo v druge pravne akte 
Unije o izmenjavi podatkov med policijo in 
pravosodnimi organi, vključno s Sklepom 
Sveta 2009/371/PNZ z dne 6. aprila 2009 o 
ustanovitvi Evropskega policijskega urada 
(Europol) in Okvirnim sklepom Sveta 
2006/960/PNZ z dne 18. decembra 2006 o 
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unije. Takšno izmenjavo podatkov PNR 
med organi pregona in pravosodnimi 
organi bi morala urejati pravila o 
policijskem in pravosodnem sodelovanju.

poenostavitvi izmenjave informacij in 
obveščevalnih podatkov med organi 
kazenskega pregona držav članic Evropske 
unije. Takšno izmenjavo podatkov PNR 
med organi pregona in pravosodnimi 
organi bi morala urejati pravila o 
policijskem in pravosodnem sodelovanju.

Or. de

Predlog spremembe 126
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Države članice bi si morale med seboj 
izmenjevati prejete podatke PNR, če je 
prenos takšnih podatkov nujen za 
preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali 
pregon terorističnih ali hudih kaznivih 
dejanj. Določbe te direktive ne posegajo v 
druge pravne akte Unije o izmenjavi 
podatkov med policijo in pravosodnimi 
organi, vključno s Sklepom 
Sveta 2009/371/PNZ z dne 6. aprila 2009 
o ustanovitvi Evropskega policijskega 
urada (Europol) in Okvirnim sklepom 
Sveta 2006/960/PNZ z dne 
18. decembra 2006 o poenostavitvi
izmenjave informacij in obveščevalnih 
podatkov med organi kazenskega pregona 
držav članic Evropske unije. Takšno 
izmenjavo podatkov PNR med organi 
pregona in pravosodnimi organi bi morala 
urejati pravila o policijskem in 
pravosodnem sodelovanju.

(20) Države članice bi si morale med seboj 
izmenjevati prejete podatke PNR, če je 
prenos takšnih podatkov nujen za 
preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali 
pregon terorističnih ali hudih mednarodnih
kaznivih dejanj, kot so opredeljena v tej 
direktivi. Takšno izmenjavo podatkov PNR 
med organi pregona in pravosodnimi 
organi bi morala urejati pravila o 
policijskem in pravosodnem sodelovanju.

Or. en

Predlog spremembe 127
Carmen Romero López, Birgit Sippel
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Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Države članice bi si morale med seboj 
izmenjevati prejete podatke PNR, če je 
prenos takšnih podatkov nujen za 
preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali 
pregon terorističnih ali hudih kaznivih 
dejanj. Določbe te direktive ne posegajo v 
druge pravne akte Unije o izmenjavi 
podatkov med policijo in pravosodnimi 
organi, vključno s Sklepom 
Sveta 2009/371/PNZ z dne 6. aprila 2009 o 
ustanovitvi Evropskega policijskega urada 
(Europol) in Okvirnim sklepom Sveta 
2006/960/PNZ z dne 18. decembra 2006 o 
poenostavitvi izmenjave informacij in 
obveščevalnih podatkov med organi 
kazenskega pregona držav članic Evropske 
unije. Takšno izmenjavo podatkov PNR 
med organi pregona in pravosodnimi 
organi bi morala urejati pravila o 
policijskem in pravosodnem sodelovanju.

(20) Države članice bi si morale med seboj 
izmenjevati prejete podatke PNR, če je 
prenos takšnih podatkov nujen za 
preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali 
pregon terorističnih kaznivih dejanj. 
Določbe te direktive ne posegajo v druge 
pravne akte Unije o izmenjavi podatkov 
med policijo in pravosodnimi organi, 
vključno s Sklepom Sveta 2009/371/PNZ z 
dne 6. aprila 2009 o ustanovitvi 
Evropskega policijskega urada (Europol) in 
Okvirnim sklepom Sveta 2006/960/PNZ z 
dne 18. decembra 2006 o poenostavitvi 
izmenjave informacij in obveščevalnih 
podatkov med organi kazenskega pregona 
držav članic Evropske unije. Takšno 
izmenjavo podatkov PNR med organi 
pregona in pravosodnimi organi bi morala 
urejati pravila o policijskem in 
pravosodnem sodelovanju.

Or. en

Predlog spremembe 128
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Države članice bi si morale med seboj 
izmenjevati prejete podatke PNR, če je 
prenos takšnih podatkov nujen za 
preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali 
pregon terorističnih ali hudih kaznivih 
dejanj. Določbe te direktive ne posegajo v 
druge pravne akte Unije o izmenjavi 
podatkov med policijo in pravosodnimi 
organi, vključno s Sklepom 

(20) Države članice bi si morale med seboj 
izmenjevati prejete podatke PNR, če je 
prenos takšnih podatkov nujen za 
preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali 
pregon terorističnih ali hudih mednarodnih 
kaznivih dejanj. Določbe te direktive ne 
posegajo v druge pravne akte Unije o 
izmenjavi podatkov med policijo in 
pravosodnimi organi, vključno s Sklepom 
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Sveta 2009/371/PNZ z dne 6. aprila 2009 o 
ustanovitvi Evropskega policijskega urada 
(Europol) in Okvirnim sklepom Sveta 
2006/960/PNZ z dne 18. decembra 2006 o 
poenostavitvi izmenjave informacij in 
obveščevalnih podatkov med organi 
kazenskega pregona držav članic Evropske 
unije. Takšno izmenjavo podatkov PNR 
med organi pregona in pravosodnimi 
organi bi morala urejati pravila o 
policijskem in pravosodnem sodelovanju.

Sveta 2009/371/PNZ z dne 6. aprila 2009 o 
ustanovitvi Evropskega policijskega urada 
(Europol) in Okvirnim sklepom Sveta 
2006/960/PNZ z dne 18. decembra 2006 o 
poenostavitvi izmenjave informacij in 
obveščevalnih podatkov med organi 
kazenskega pregona držav članic Evropske 
unije. Takšno izmenjavo podatkov PNR 
med organi pregona in pravosodnimi 
organi bi morala urejati pravila o 
policijskem in pravosodnem sodelovanju.

Or. en

Predlog spremembe 129
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Države članice bi si morale med seboj 
izmenjevati prejete podatke PNR, če je 
prenos takšnih podatkov nujen za 
preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali 
pregon terorističnih ali hudih kaznivih 
dejanj. Določbe te direktive ne posegajo v 
druge pravne akte Unije o izmenjavi 
podatkov med policijo in pravosodnimi 
organi, vključno s Sklepom 
Sveta 2009/371/PNZ z dne 6. aprila 2009 o 
ustanovitvi Evropskega policijskega urada 
(Europol) in Okvirnim sklepom Sveta 
2006/960/PNZ z dne 18. decembra 2006 o 
poenostavitvi izmenjave informacij in 
obveščevalnih podatkov med organi 
kazenskega pregona držav članic Evropske 
unije. Takšno izmenjavo podatkov PNR 
med organi pregona in pravosodnimi 
organi bi morala urejati pravila o 
policijskem in pravosodnem sodelovanju.

(20) Države članice bi si morale med seboj 
izmenjevati prejete podatke PNR, če je 
prenos takšnih podatkov nujen za 
preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali 
pregon terorističnih ali hudih mednarodnih 
kaznivih dejanj. Določbe te direktive ne 
posegajo v druge pravne akte Unije o 
izmenjavi podatkov med policijo in 
pravosodnimi organi, vključno s Sklepom 
Sveta 2009/371/PNZ z dne 6. aprila 2009 o 
ustanovitvi Evropskega policijskega urada 
(Europol) in Okvirnim sklepom Sveta 
2006/960/PNZ z dne 18. decembra 2006 o 
poenostavitvi izmenjave informacij in 
obveščevalnih podatkov med organi 
kazenskega pregona držav članic Evropske 
unije. Takšno izmenjavo podatkov PNR 
med organi pregona in pravosodnimi 
organi bi morala urejati pravila o 
policijskem in pravosodnem sodelovanju.

Or. en
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Predlog spremembe 130
Alexander Alvaro

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Obdobje, v katerem je treba hraniti 
podatke PNR, bi moralo biti sorazmerno z 
nameni preprečevanja, odkrivanja, 
preiskovanja in pregona terorističnih in 
hudih kaznivih dejanj. Zaradi narave 
zadevnih podatkov in njihove uporabe je 
nujno, da se podatki PNR hranijo dovolj 
dolgo za izvedbo analiz in uporabo v 
preiskavah. Da bi se izognili 
nesorazmerni uporabi, je nujno, da se po 
začetnem obdobju podatki anonimizirajo 
ter so dostopni samo pod zelo strogimi in 
omejenimi pogoji.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 131
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Obdobje, v katerem je treba hraniti 
podatke PNR, bi moralo biti sorazmerno z 
nameni preprečevanja, odkrivanja, 
preiskovanja in pregona terorističnih in 
hudih kaznivih dejanj. Zaradi narave 
zadevnih podatkov in njihove uporabe je 
nujno, da se podatki PNR hranijo dovolj 
dolgo za izvedbo analiz in uporabo v 
preiskavah. Da bi se izognili nesorazmerni 
uporabi, je nujno, da se po začetnem 
obdobju podatki anonimizirajo ter so 
dostopni samo pod zelo strogimi in 
omejenimi pogoji.

(21) Obdobje, v katerem je treba hraniti 
podatke PNR, bi moralo biti potrebno in
sorazmerno z nameni preprečevanja, 
odkrivanja, preiskovanja in pregona 
terorističnih in hudih mednarodnih
kaznivih dejanj. Da bi se izognili 
nesorazmerni uporabi, je nujno, da se po 
začetnem obdobju podatki 
depersonalizirajo ter so dostopni samo pod 
zelo strogimi in omejenimi pogoji.
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Or. en

Predlog spremembe 132
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Obdobje, v katerem je treba hraniti 
podatke PNR, bi moralo biti sorazmerno z 
nameni preprečevanja, odkrivanja, 
preiskovanja in pregona terorističnih in 
hudih kaznivih dejanj. Zaradi narave 
zadevnih podatkov in njihove uporabe je 
nujno, da se podatki PNR hranijo dovolj 
dolgo za izvedbo analiz in uporabo v 
preiskavah. Da bi se izognili nesorazmerni 
uporabi, je nujno, da se po začetnem 
obdobju podatki anonimizirajo ter so 
dostopni samo pod zelo strogimi in 
omejenimi pogoji.

(21) Obdobje, v katerem je treba hraniti 
podatke PNR, bi moralo biti sorazmerno z 
nameni preprečevanja, odkrivanja, 
preiskovanja in pregona terorističnih in 
hudih kaznivih dejanj. Zaradi narave 
zadevnih podatkov in njihove uporabe je 
nujno, da se podatki PNR hranijo dovolj 
dolgo za izvedbo analiz in uporabo v 
preiskavah.

Or. en

Predlog spremembe 133
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Obdobje, v katerem je treba hraniti 
podatke PNR, bi moralo biti sorazmerno z 
nameni preprečevanja, odkrivanja, 
preiskovanja in pregona terorističnih in 
hudih kaznivih dejanj. Zaradi narave 
zadevnih podatkov in njihove uporabe je 
nujno, da se podatki PNR hranijo dovolj 
dolgo za izvedbo analiz in uporabo v 
preiskavah. Da bi se izognili nesorazmerni 
uporabi, je nujno, da se po začetnem 

(21) Obdobje, v katerem je treba hraniti 
podatke PNR, bi moralo biti sorazmerno z 
nameni preprečevanja, odkrivanja, 
preiskovanja in pregona terorističnih in 
hudih mednarodnih kaznivih dejanj. Da bi 
se izognili nesorazmerni uporabi, je nujno, 
da se po začetnem obdobju podatki trajno
anonimizirajo ter so dostopni samo pod 
zelo strogimi in omejenimi pogoji.
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obdobju podatki anonimizirajo ter so 
dostopni samo pod zelo strogimi in 
omejenimi pogoji.

Or. en

Predlog spremembe 134
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Obdobje, v katerem je treba hraniti 
podatke PNR, bi moralo biti sorazmerno z 
nameni preprečevanja, odkrivanja, 
preiskovanja in pregona terorističnih in 
hudih kaznivih dejanj. Zaradi narave 
zadevnih podatkov in njihove uporabe je 
nujno, da se podatki PNR hranijo dovolj 
dolgo za izvedbo analiz in uporabo v 
preiskavah. Da bi se izognili nesorazmerni 
uporabi, je nujno, da se po začetnem 
obdobju podatki anonimizirajo ter so 
dostopni samo pod zelo strogimi in 
omejenimi pogoji.

(21) Obdobje, v katerem je treba hraniti 
podatke PNR, bi moralo biti sorazmerno z 
nameni preprečevanja, odkrivanja, 
preiskovanja in pregona terorističnih in 
hudih mednarodnih kaznivih dejanj. 
Zaradi narave zadevnih podatkov in 
njihove uporabe je nujno, da se 
podatki PNR hranijo dovolj dolgo za 
izvedbo analiz in uporabo v preiskavah. Da 
bi se izognili nesorazmerni uporabi, je 
nujno, da se po začetnem obdobju podatki 
popolnoma anonimizirajo.

Or. en

Predlog spremembe 135
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Obdobje, v katerem je treba hraniti 
podatke PNR, bi moralo biti sorazmerno z 
nameni preprečevanja, odkrivanja, 
preiskovanja in pregona terorističnih in 
hudih kaznivih dejanj. Zaradi narave 
zadevnih podatkov in njihove uporabe je 

(21) Obdobje, v katerem je treba hraniti 
podatke PNR, bi moralo biti sorazmerno z 
nameni preprečevanja, odkrivanja, 
preiskovanja in pregona terorističnih 
kaznivih dejanj. Zaradi narave zadevnih 
podatkov in njihove uporabe je nujno, da 
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nujno, da se podatki PNR hranijo dovolj 
dolgo za izvedbo analiz in uporabo v 
preiskavah. Da bi se izognili nesorazmerni 
uporabi, je nujno, da se po začetnem 
obdobju podatki anonimizirajo ter so 
dostopni samo pod zelo strogimi in 
omejenimi pogoji.

se podatki PNR hranijo dovolj dolgo za 
izvedbo analiz in uporabo v preiskavah. Da 
bi se izognili nesorazmerni uporabi, je 
nujno, da se po začetnem obdobju podatki 
anonimizirajo ter so dostopni samo pod 
zelo strogimi in omejenimi pogoji.

Or. en

Predlog spremembe 136
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Obdobje, v katerem je treba hraniti 
podatke PNR, bi moralo biti sorazmerno z 
nameni preprečevanja, odkrivanja, 
preiskovanja in pregona terorističnih in 
hudih kaznivih dejanj. Zaradi narave 
zadevnih podatkov in njihove uporabe je 
nujno, da se podatki PNR hranijo dovolj 
dolgo za izvedbo analiz in uporabo v 
preiskavah. Da bi se izognili nesorazmerni 
uporabi, je nujno, da se po začetnem 
obdobju podatki anonimizirajo ter so 
dostopni samo pod zelo strogimi in 
omejenimi pogoji.

(21) Obdobje, v katerem je treba hraniti 
podatke PNR, bi moralo biti sorazmerno z 
nameni preprečevanja, odkrivanja, 
preiskovanja in pregona terorističnih in 
hudih mednarodnih kaznivih dejanj. 
Zaradi narave zadevnih podatkov in 
njihove uporabe je nujno, da se 
podatki PNR hranijo dovolj dolgo za 
izvedbo analiz in uporabo v preiskavah.

Or. en

Predlog spremembe 137
Alexander Alvaro

Predlog direktive
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Če so bili posebni podatki PNR 
preneseni pristojnemu organu in se 

črtano
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uporabljajo v okviru posebnih preiskav ali 
pregona kaznivih dejanj, bi moralo 
hrambo takšnih podatkov pri pristojnem 
organu urejati nacionalno pravo države 
članice, ne glede na čas hrambe, določen 
s to direktivo.

Or. en

Predlog spremembe 138
Alexander Alvaro

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Za obdelavo podatkov PNR na 
nacionalni ravni v vsaki državi članici, ki 
jo izvajajo enote za informacije o potnikih 
in pristojni organi, bi moral veljati 
standard varstva osebnih podatkov v 
skladu z nacionalno zakonodajo, ki je 
usklajena z Okvirnim sklepom Sveta 
2008/977/PNZ z dne 27. novembra 2008 o 
varstvu osebnih podatkov, ki se obdelujejo 
v okviru policijskega in pravosodnega 
sodelovanja v kazenskih zadevah (v 
nadaljnjem besedilu: Okvirni sklep 
2008/977/PNZ).

črtano

Or. en

Predlog spremembe 139
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Za obdelavo podatkov PNR na 
nacionalni ravni v vsaki državi članici, ki 
jo izvajajo enote za informacije o potnikih 

(23) Za obdelavo podatkov PNR na 
nacionalni ravni v vsaki državi članici, ki 
jo izvajajo enote za informacije o potnikih 
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in pristojni organi, bi moral veljati standard 
varstva osebnih podatkov v skladu z 
nacionalno zakonodajo, ki je usklajena z 
Okvirnim sklepom Sveta 2008/977/PNZ z 
dne 27. novembra 2008 o varstvu osebnih 
podatkov, ki se obdelujejo v okviru 
policijskega in pravosodnega sodelovanja 
v kazenskih zadevah (v nadaljnjem 
besedilu: Okvirni sklep 2008/977/PNZ).

in pristojni organi, bi moral veljati standard 
varstva osebnih podatkov v skladu z 
nacionalno zakonodajo, ki je usklajena z 
direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne [...] o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni 
organi obdelujejo za namene 
preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja 
ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja 
kazenskih sankcij, in o prostem pretoku 
takih podatkov, zagotovljeno pa bi moralo 
biti tudi upoštevanje visoke ravni varstva 
iz Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah, Konvencije Sveta Evrope št. 108 
o varstvu posameznikov glede avtomatske 
obdelave osebnih podatkov in Evropske 
konvencije o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin.

Or. en

Obrazložitev

Direktivo o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi 
obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali 
izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov bi bilo treba sprejeti pred 
direktivo EU o podatkih PNR.

Predlog spremembe 140
Axel Voss

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Za obdelavo podatkov PNR na 
nacionalni ravni v vsaki državi članici, ki 
jo izvajajo enote za informacije o potnikih 
in pristojni organi, bi moral veljati standard 
varstva osebnih podatkov v skladu z 
nacionalno zakonodajo, ki je usklajena z 
Okvirnim sklepom Sveta 2008/977/PNZ z 
dne 27. novembra 2008 o varstvu osebnih 
podatkov, ki se obdelujejo v okviru 
policijskega in pravosodnega sodelovanja v 

(23) Za obdelavo podatkov PNR na 
nacionalni ravni v vsaki državi članici, ki 
jo izvajajo pristojni organi, bi moral veljati 
standard varstva osebnih podatkov v skladu 
z nacionalno zakonodajo, ki je usklajena z 
Okvirnim sklepom Sveta 2008/977/PNZ z 
dne 27. novembra 2008 o varstvu osebnih 
podatkov, ki se obdelujejo v okviru 
policijskega in pravosodnega sodelovanja v 
kazenskih zadevah (v nadaljnjem besedilu: 
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kazenskih zadevah (v nadaljnjem besedilu: 
Okvirni sklep 2008/977/PNZ).

Okvirni sklep 2008/977/PNZ).

Or. de

Predlog spremembe 141
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Za obdelavo podatkov PNR na 
nacionalni ravni v vsaki državi članici, ki 
jo izvajajo enote za informacije o potnikih 
in pristojni organi, bi moral veljati standard 
varstva osebnih podatkov v skladu z 
nacionalno zakonodajo, ki je usklajena z 
Okvirnim sklepom Sveta 2008/977/PNZ z 
dne 27. novembra 2008 o varstvu osebnih 
podatkov, ki se obdelujejo v okviru 
policijskega in pravosodnega sodelovanja v 
kazenskih zadevah (v nadaljnjem besedilu: 
Okvirni sklep 2008/977/PNZ).

(23) Za obdelavo podatkov PNR na 
nacionalni ravni v vsaki državi članici, ki 
jo izvajajo enote za informacije o potnikih 
in pristojni organi, bi moral veljati standard 
varstva osebnih podatkov v skladu z 
nacionalno zakonodajo, ki je usklajena z 
Okvirnim sklepom Sveta 2008/977/PNZ z 
dne 27. novembra 2008 o varstvu osebnih 
podatkov, ki se obdelujejo v okviru 
policijskega in pravosodnega sodelovanja v 
kazenskih zadevah (v nadaljnjem besedilu: 
Okvirni sklep 2008/977/PNZ) in Direktivo 
Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES 
z dne 24. oktobra 1995 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov1.

_____________
1 UL L 1, 281, 23.11.1995, str. 31.

Or. en

Predlog spremembe 142
Véronique Mathieu

Predlog direktive
Uvodna izjava 23 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23 a) Letalski prevozniki, ki zbirajo 
kontaktne podatke potnikov, ki so letalske 
karte rezervirali prek potovalne agencije, 
teh podatkov ne bi smeli uporabiti v 
poslovne namene.

Or. fr

Obrazložitev

Letalski prevoznik podatkov o potnikih ne sme uporabiti v poslovne namene, če so potniki 
podatke vede posredovali le potovalni agenciji.

Predlog spremembe 143
Alexander Alvaro

Predlog direktive
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Ob upoštevanju pravice do varstva 
osebnih podatkov bi morale biti pravice 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki, glede obdelave njihovih 
podatkov PNR, kot so pravica do dostopa, 
pravica do popravka, izbrisa in blokiranja 
ter pravice do nadomestila škode in 
pravnih sredstev, usklajene z Okvirnim 
sklepom 2008/977/PNZ.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 144
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Uvodna izjava 24
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Ob upoštevanju pravice do varstva 
osebnih podatkov bi morale biti pravice
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki, glede obdelave njihovih 
podatkov PNR, kot so pravica do dostopa, 
pravica do popravka, izbrisa in blokiranja 
ter pravice do nadomestila škode in 
pravnih sredstev, usklajene z Okvirnim 
sklepom 2008/977/PNZ.

(24) Ob upoštevanju pravice do varstva 
osebnih podatkov bi morale biti pravice 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki, glede obdelave njihovih 
podatkov PNR, kot so pravica do dostopa, 
pravica do popravka, izbrisa in blokiranja 
ter pravice do nadomestila škode in 
pravnih sredstev, usklajene z direktivo 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne [...] 
o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov, ki jih pristojni organi 
obdelujejo za namene preprečevanja, 
preiskovanja, odkrivanja ali pregona 
kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih 
sankcij, in o prostem pretoku takih 
podatkov, Listino Evropske unije o 
temeljnih pravicah, Konvencijo Sveta 
Evrope št. 108 o varstvu posameznikov 
glede avtomatske obdelave osebnih 
podatkov in Evropsko konvencijo o 
varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin.

Or. en

Obrazložitev

Direktivo o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi 
obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali 
izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov bi bilo treba sprejeti pred 
direktivo EU o podatkih PNR.

Predlog spremembe 145
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Ob upoštevanju pravice do varstva 
osebnih podatkov bi morale biti pravice 
posameznikov, na katere se nanašajo 

(24) Ob upoštevanju pravice do varstva 
osebnih podatkov bi morale biti pravice 
posameznikov, na katere se nanašajo 
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osebni podatki, glede obdelave njihovih 
podatkov PNR, kot so pravica do dostopa, 
pravica do popravka, izbrisa in blokiranja 
ter pravice do nadomestila škode in 
pravnih sredstev, usklajene z Okvirnim 
sklepom 2008/977/PNZ.

osebni podatki, glede obdelave njihovih 
podatkov PNR, kot so pravica do dostopa, 
pravica do popravka, izbrisa in blokiranja 
ter pravice do nadomestila škode in 
pravnih sredstev, usklajene z Okvirnim 
sklepom 2008/977/PNZ in Direktivo 
95/46/ES.

Or. en

Predlog spremembe 146
Alexander Alvaro

Predlog direktive
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Ob upoštevanju pravice potnikov do 
obveščenosti o obdelavi njihovih osebnih 
podatkov bi jim morale države članice 
zagotoviti točne informacije o zbiranju 
podatkov PNR in njihovem prenosu enoti 
za informacije o potnikih.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 147
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Ob upoštevanju pravice potnikov do 
obveščenosti o obdelavi njihovih osebnih 
podatkov bi jim morale države članice 
zagotoviti točne informacije o zbiranju 
podatkov PNR in njihovem prenosu enoti 
za informacije o potnikih.

(25) Ob upoštevanju pravice potnikov do 
obveščenosti o obdelavi njihovih osebnih 
podatkov bi jim morale države članice 
pravočasno in pregledno zagotoviti točne 
in popolne informacije o zbiranju 
podatkov PNR in njihovem prenosu enoti 
za informacije o potnikih.

Or. en
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Predlog spremembe 148
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25a) Države članice bi morale zagotoviti, 
da se stroškov, nastalih zaradi ukrepov za 
uporabo PNR, ne prevali na potnike.

Or. en

Predlog spremembe 149
Alexander Alvaro

Predlog direktive
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Prenos podatkov PNR držav članic 
tretjim državam bi moral biti dovoljen le v 
posameznem primeru in v skladu z 
Okvirnim sklepom 2008/977/PNZ. Za 
zagotovitev varstva osebnih podatkov bi 
morali takšni prenosi izpolnjevati dodatne 
pogoje v zvezi z namenom prenosa, 
zanesljivostjo organa prejemnika in 
jamstvi, ki se uporabljajo za osebne 
podatke, prenesene tretji državi.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 150
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Uvodna izjava 26
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Prenos podatkov PNR držav članic 
tretjim državam bi moral biti dovoljen le v 
posameznem primeru in v skladu z 
Okvirnim sklepom 2008/977/PNZ. Za 
zagotovitev varstva osebnih podatkov bi 
morali takšni prenosi izpolnjevati dodatne 
pogoje v zvezi z namenom prenosa, 
zanesljivostjo organa prejemnika in 
jamstvi, ki se uporabljajo za osebne 
podatke, prenesene tretji državi.

(26) Prenos podatkov PNR držav članic 
tretjim državam bi moral biti dovoljen le v 
posameznem primeru, če je takšen prenos 
potreben in sorazmeren za preprečevanje, 
odkrivanje, preiskovanje ali pregon 
terorističnih in hudih mednarodnih 
kaznivih dejanj, in biti v skladu z direktivo 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
xx/xx/201x o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni 
organi obdelujejo za namene
preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja 
ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja 
kazenskih sankcij, in o prostem pretoku 
takih podatkov, ter biti predhodno sodno 
odobren. Za zagotovitev varstva osebnih 
podatkov bi morali takšni prenosi 
izpolnjevati dodatne pogoje v zvezi z 
namenom prenosa, zanesljivostjo organa 
prejemnika in jamstvi, ki se uporabljajo za 
osebne podatke, prenesene tretji državi, ter 
zagotavljati upoštevanje Listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah, Konvencije 
Sveta Evrope št. 108 o varstvu 
posameznikov glede avtomatske obdelave 
osebnih podatkov in Evropske konvencije 
o varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin.

Or. en

Predlog spremembe 151
Axel Voss

Predlog direktive
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Prenos podatkov PNR držav članic
tretjim državam bi moral biti dovoljen le v 
posameznem primeru in v skladu z 
Okvirnim sklepom 2008/977/PNZ. Za 

(26) Prenos podatkov PNR enote za 
informacije o potnikih tretjim državam bi 
moral biti dovoljen le v posameznem 
primeru in v skladu z Okvirnim 
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zagotovitev varstva osebnih podatkov bi 
morali takšni prenosi izpolnjevati dodatne 
pogoje v zvezi z namenom prenosa, 
zanesljivostjo organa prejemnika in 
jamstvi, ki se uporabljajo za osebne 
podatke, prenesene tretji državi.

sklepom 2008/977/PNZ. Za zagotovitev 
varstva osebnih podatkov bi morali takšni 
prenosi izpolnjevati dodatne pogoje v zvezi 
z namenom prenosa, zanesljivostjo organa 
prejemnika in jamstvi, ki se uporabljajo za 
osebne podatke, prenesene tretji državi.

Or. de

Predlog spremembe 152
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Prenos podatkov PNR držav članic 
tretjim državam bi moral biti dovoljen le v 
posameznem primeru in v skladu z 
Okvirnim sklepom 2008/977/PNZ. Za 
zagotovitev varstva osebnih podatkov bi 
morali takšni prenosi izpolnjevati dodatne 
pogoje v zvezi z namenom prenosa, 
zanesljivostjo organa prejemnika in 
jamstvi, ki se uporabljajo za osebne 
podatke, prenesene tretji državi.

(26) Prenos podatkov PNR držav članic 
tretjim državam bi moral biti dovoljen le v 
posameznem primeru in v skladu z 
Okvirnim sklepom 2008/977/PNZ ter 
zakonodajo Unije o varstvu podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 153
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26a) Prenos podatkov PNR bi bilo treba 
omejiti na primere, kjer je to neobhodno 
za preprečevanje in odkrivanje določenih 
terorističnih kaznivih dejanj in, kjer so 
vključene tretje države, samo, če je to 
skladno z zakonodajo Unije o varstvu 
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podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 154
Alexander Alvaro

Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Tudi za svetovanje glede uporabe in 
izvajanja določb te direktive ter njuno 
spremljanje bi moral biti pristojen 
nacionalni nadzorni organ, ki je bil 
ustanovljen zaradi izvajanja Okvirnega 
sklepa 2008/977/PNZ.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 155
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Tudi za svetovanje glede uporabe in 
izvajanja določb te direktive ter njuno 
spremljanje bi moral biti pristojen 
nacionalni nadzorni organ, ki je bil
ustanovljen zaradi izvajanja Okvirnega 
sklepa 2008/977/PNZ.

(27) Tudi za svetovanje glede uporabe in 
izvajanja določb te direktive ter njuno 
spremljanje bi moral biti pristojen 
nacionalni nadzorni organ, ki bo
ustanovljen zaradi izvajanja direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne [...] 
o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov, ki jih pristojni organi 
obdelujejo za namene preprečevanja, 
preiskovanja, odkrivanja ali pregona 
kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih 
sankcij, in o prostem pretoku takih 
podatkov. Nacionalni organi za varstvo 
podatkov so odgovorni za svetovanje glede 
uporabe in izvajanja določb o varstvu 
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podatkov iz te direktive in za spremljanje 
te uporabe in tega izvajanja.

Or. en

Predlog spremembe 156
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Ta direktiva ne vpliva na možnost 
držav članic, da z nacionalno zakonodajo 
uredijo sistem zbiranja podatkov PNR in 
ravnanja z njimi za namene, ki niso 
navedeni v tej direktivi, niti ne nalaga 
obveznosti letalskim prevoznikom, ki niso 
določeni v Direktivi, v zvezi z notranjimi 
leti ob upoštevanju ustreznih določb o 
varstvu podatkov, če je takšno nacionalno 
pravo usklajeno s pravnim redom Unije. 
Vprašanje zbiranja podatkov PNR na 
notranjih letih bi moralo biti predmet 
posebnega razmisleka v prihodnosti.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 157
Alexander Alvaro

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Ta direktiva ne vpliva na možnost 
držav članic, da z nacionalno zakonodajo 
uredijo sistem zbiranja podatkov PNR in 
ravnanja z njimi za namene, ki niso 
navedeni v tej direktivi, niti ne nalaga 
obveznosti letalskim prevoznikom, ki niso 
določeni v Direktivi, v zvezi z notranjimi 

črtano
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leti ob upoštevanju ustreznih določb o 
varstvu podatkov, če je takšno nacionalno 
pravo usklajeno s pravnim redom Unije. 
Vprašanje zbiranja podatkov PNR na 
notranjih letih bi moralo biti predmet 
posebnega razmisleka v prihodnosti.

Or. en

Predlog spremembe 158
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Ta direktiva ne vpliva na možnost 
držav članic, da z nacionalno zakonodajo 
uredijo sistem zbiranja podatkov PNR in 
ravnanja z njimi za namene, ki niso 
navedeni v tej direktivi, niti ne nalaga 
obveznosti letalskim prevoznikom, ki niso 
določeni v Direktivi, v zvezi z notranjimi 
leti ob upoštevanju ustreznih določb o 
varstvu podatkov, če je takšno nacionalno 
pravo usklajeno s pravnim redom Unije. 
Vprašanje zbiranja podatkov PNR na 
notranjih letih bi moralo biti predmet 
posebnega razmisleka v prihodnosti.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 159
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Ta direktiva ne vpliva na možnost 
držav članic, da z nacionalno zakonodajo 
uredijo sistem zbiranja podatkov PNR in 

črtano
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ravnanja z njimi za namene, ki niso 
navedeni v tej direktivi, niti ne nalaga 
obveznosti letalskim prevoznikom, ki niso 
določeni v Direktivi, v zvezi z notranjimi 
leti ob upoštevanju ustreznih določb o 
varstvu podatkov, če je takšno nacionalno 
pravo usklajeno s pravnim redom Unije. 
Vprašanje zbiranja podatkov PNR na 
notranjih letih bi moralo biti predmet 
posebnega razmisleka v prihodnosti.

Or. en

Predlog spremembe 160
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Ta direktiva ne vpliva na možnost 
držav članic, da z nacionalno zakonodajo 
uredijo sistem zbiranja podatkov PNR in 
ravnanja z njimi za namene, ki niso 
navedeni v tej direktivi, niti ne nalaga 
obveznosti letalskim prevoznikom, ki niso 
določeni v Direktivi, v zvezi z notranjimi 
leti ob upoštevanju ustreznih določb o 
varstvu podatkov, če je takšno nacionalno 
pravo usklajeno s pravnim redom Unije. 
Vprašanje zbiranja podatkov PNR na 
notranjih letih bi moralo biti predmet 
posebnega razmisleka v prihodnosti.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 161
Axel Voss

Predlog direktive
Uvodna izjava 28
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Ta direktiva ne vpliva na možnost 
držav članic, da z nacionalno zakonodajo 
uredijo sistem zbiranja podatkov PNR in 
ravnanja z njimi za namene, ki niso 
navedeni v tej direktivi, niti ne nalaga 
obveznosti letalskim prevoznikom, ki niso 
določeni v Direktivi, v zvezi z notranjimi 
leti ob upoštevanju ustreznih določb o 
varstvu podatkov, če je takšno nacionalno 
pravo usklajeno s pravnim redom Unije. 
Vprašanje zbiranja podatkov PNR na 
notranjih letih bi moralo biti predmet 
posebnega razmisleka v prihodnosti.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 162
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Ta direktiva ne vpliva na možnost 
držav članic, da z nacionalno zakonodajo 
uredijo sistem zbiranja podatkov PNR in 
ravnanja z njimi za namene, ki niso 
navedeni v tej direktivi, niti ne nalaga 
obveznosti letalskim prevoznikom, ki niso 
določeni v Direktivi, v zvezi z notranjimi 
leti ob upoštevanju ustreznih določb o 
varstvu podatkov, če je takšno nacionalno 
pravo usklajeno s pravnim redom Unije. 
Vprašanje zbiranja podatkov PNR na 
notranjih letih bi moralo biti predmet 
posebnega razmisleka v prihodnosti.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 163
Hubert Pirker, Frank Engel

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Ta direktiva ne vpliva na možnost 
držav članic, da z nacionalno zakonodajo 
uredijo sistem zbiranja podatkov PNR in 
ravnanja z njimi za namene, ki niso 
navedeni v tej direktivi, niti ne nalaga 
obveznosti letalskim prevoznikom, ki niso 
določeni v Direktivi, v zvezi z notranjimi 
leti ob upoštevanju ustreznih določb o 
varstvu podatkov, če je takšno nacionalno 
pravo usklajeno s pravnim redom Unije.
Vprašanje zbiranja podatkov PNR na 
notranjih letih bi moralo biti predmet 
posebnega razmisleka v prihodnosti.

(28) Ta direktiva ne vpliva na možnost 
držav članic, da uredijo sistem zbiranja 
podatkov PNR letalskih prevoznikov, ki 
niso določeni v tej direktivi, in ravnanja z 
njimi ob upoštevanju ustreznih določb o 
varstvu podatkov, če je takšno nacionalno 
pravo usklajeno s pravnim redom Unije.

Or. de

Predlog spremembe 164
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Ta direktiva ne vpliva na možnost 
držav članic, da z nacionalno zakonodajo 
uredijo sistem zbiranja podatkov PNR in 
ravnanja z njimi za namene, ki niso 
navedeni v tej direktivi, niti ne nalaga 
obveznosti letalskim prevoznikom, ki niso 
določeni v Direktivi, v zvezi z notranjimi 
leti ob upoštevanju ustreznih določb o 
varstvu podatkov, če je takšno nacionalno 
pravo usklajeno s pravnim redom Unije.
Vprašanje zbiranja podatkov PNR na 
notranjih letih bi moralo biti predmet 
posebnega razmisleka v prihodnosti.

(28) Ta direktiva ne vpliva na možnost 
držav članic, da z nacionalno zakonodajo 
uredijo sistem zbiranja podatkov PNR in 
ravnanja z njimi za namene, ki niso 
navedeni v tej direktivi, niti ne nalaga 
obveznosti letalskim prevoznikom, ki niso 
določeni v Direktivi, v zvezi z notranjimi 
leti ob upoštevanju ustreznih določb o 
varstvu podatkov, če je takšno nacionalno 
pravo usklajeno s pravnim redom Unije. 
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Or. en

Predlog spremembe 165
Alexander Alvaro

Predlog direktive
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Zaradi pravnih in tehničnih razlik 
med nacionalnimi določbami glede 
obdelave osebnih podatkov, vključno s 
podatki PNR, se letalski prevozniki 
srečujejo in se bodo srečevali z različnimi 
zahtevami glede vrst informacij, ki jih je 
treba posredovati, in pogoji, pod katerimi 
je treba te informacije predložiti 
pristojnim nacionalnim organom. Te 
razlike lahko škodijo učinkovitemu 
sodelovanju med pristojnimi nacionalnimi 
organi za namene preprečevanja, 
odkrivanja, preiskovanja in pregona 
terorističnih in hudih kaznivih dejanj.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 166
Manfred Weber

Predlog direktive
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Zaradi pravnih in tehničnih razlik 
med nacionalnimi določbami glede 
obdelave osebnih podatkov, vključno s 
podatki PNR, se letalski prevozniki 
srečujejo in se bodo srečevali z različnimi 
zahtevami glede vrst informacij, ki jih je 
treba posredovati, in pogoji, pod katerimi 
je treba te informacije predložiti 
pristojnim nacionalnim organom. Te 

črtano
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razlike lahko škodijo učinkovitemu 
sodelovanju med pristojnimi nacionalnimi 
organi za namene preprečevanja, 
odkrivanja, preiskovanja in pregona 
terorističnih in hudih kaznivih dejanj.

Or. de

Predlog spremembe 167
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Predlog direktive
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Zaradi pravnih in tehničnih razlik med 
nacionalnimi določbami glede obdelave 
osebnih podatkov, vključno s podatki PNR, 
se letalski prevozniki srečujejo in se bodo 
srečevali z različnimi zahtevami glede vrst 
informacij, ki jih je treba posredovati, in 
pogoji, pod katerimi je treba te informacije 
predložiti pristojnim nacionalnim organom. 
Te razlike lahko škodijo učinkovitemu 
sodelovanju med pristojnimi nacionalnimi 
organi za namene preprečevanja, 
odkrivanja, preiskovanja in pregona 
terorističnih in hudih kaznivih dejanj.

(29) Zaradi pravnih in tehničnih razlik med 
nacionalnimi določbami glede obdelave 
osebnih podatkov, vključno s podatki PNR, 
se letalski prevozniki srečujejo in se bodo 
srečevali z različnimi zahtevami glede vrst 
informacij, ki jih je treba posredovati, in 
pogoji, pod katerimi je treba te informacije 
predložiti pristojnim nacionalnim organom. 
Te razlike lahko škodijo učinkovitemu 
sodelovanju med pristojnimi nacionalnimi 
organi za namene preprečevanja, 
odkrivanja, preiskovanja in pregona 
terorističnih kaznivih dejanj.

Or. en

Predlog spremembe 168
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Predlog direktive
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Zaradi pravnih in tehničnih razlik med 
nacionalnimi določbami glede obdelave 
osebnih podatkov, vključno s podatki PNR, 
se letalski prevozniki srečujejo in se bodo 

(29) Zaradi pravnih in tehničnih razlik med 
nacionalnimi določbami glede obdelave 
osebnih podatkov, vključno s podatki PNR, 
se letalski prevozniki srečujejo in se bodo 
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srečevali z različnimi zahtevami glede vrst 
informacij, ki jih je treba posredovati, in 
pogoji, pod katerimi je treba te informacije 
predložiti pristojnim nacionalnim organom. 
Te razlike lahko škodijo učinkovitemu 
sodelovanju med pristojnimi nacionalnimi 
organi za namene preprečevanja, 
odkrivanja, preiskovanja in pregona 
terorističnih in hudih kaznivih dejanj.

srečevali z različnimi zahtevami glede vrst 
informacij, ki jih je treba posredovati, in 
pogoji, pod katerimi je treba te informacije 
predložiti pristojnim nacionalnim organom. 
Te razlike lahko škodijo učinkovitemu 
sodelovanju med pristojnimi nacionalnimi 
organi za namene preprečevanja, 
odkrivanja, preiskovanja in pregona 
terorističnih in hudih mednarodnih
kaznivih dejanj

Or. en

Predlog spremembe 169
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Zaradi pravnih in tehničnih razlik med 
nacionalnimi določbami glede obdelave 
osebnih podatkov, vključno s podatki PNR, 
se letalski prevozniki srečujejo in se bodo 
srečevali z različnimi zahtevami glede vrst 
informacij, ki jih je treba posredovati, in 
pogoji, pod katerimi je treba te informacije 
predložiti pristojnim nacionalnim organom. 
Te razlike lahko škodijo učinkovitemu 
sodelovanju med pristojnimi nacionalnimi 
organi za namene preprečevanja, 
odkrivanja, preiskovanja in pregona 
terorističnih in hudih kaznivih dejanj.

(29) Zaradi pravnih in tehničnih razlik med 
nacionalnimi določbami glede obdelave 
osebnih podatkov, vključno s podatki PNR, 
se letalski prevozniki srečujejo in se bodo 
srečevali z različnimi zahtevami glede vrst 
informacij, ki jih je treba posredovati, in 
pogoji, pod katerimi je treba te informacije 
predložiti pristojnim nacionalnim organom. 
Te razlike lahko škodijo učinkovitemu 
sodelovanju med pristojnimi nacionalnimi 
organi za namene preprečevanja, 
odkrivanja, preiskovanja in pregona 
terorističnih in hudih mednarodnih
kaznivih dejanj

Or. en

Predlog spremembe 170
Alexander Alvaro

Predlog direktive
Uvodna izjava 30
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Ker ciljev te direktive države članice 
ne morejo zadovoljivo doseči in ker jih 
lažje doseže Unija, lahko Unija sprejme 
ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti 
iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V 
skladu z načelom sorazmernosti iz 
navedenega člena ta direktiva ne presega 
tistega, kar je potrebno za dosego 
navedenega cilja.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 171
Manfred Weber

Predlog direktive
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Ker ciljev te direktive države članice 
ne morejo zadovoljivo doseči in ker jih 
lažje doseže Unija, lahko Unija sprejme 
ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti 
iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V 
skladu z načelom sorazmernosti iz 
navedenega člena ta direktiva ne presega 
tistega, kar je potrebno za dosego 
navedenega cilja.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 172
Alexander Alvaro

Predlog direktive
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Ta direktiva spoštuje temeljne pravice črtano
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in načela Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah, zlasti pravico do 
varstva osebnih podatkov, pravico do 
zasebnosti in pravico do nediskriminacije, 
kakor jih varujejo členi 8, 7 in 21 Listine, 
in jo je zato treba izvajati v skladu z 
navedenim. Ta direktiva je usklajena z 
načeli varstva podatkov in njene določbe 
so v skladu z Okvirnim sklepom Sveta 
2008/977/PNZ. V Direktivi bodo poleg 
tega zaradi usklajenosti z načelom 
sorazmernosti v zvezi s posebnimi 
vprašanji določena strožja pravila o 
varstvu podatkov, kot pa so v Okvirnem 
sklepu 2008/977/PNZ.

Or. en

Predlog spremembe 173
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Predlog direktive
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Ta direktiva spoštuje temeljne pravice 
in načela Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah, zlasti pravico do 
varstva osebnih podatkov, pravico do 
zasebnosti in pravico do nediskriminacije, 
kakor jih varujejo členi 8, 7 in 21 Listine, 
in jo je zato treba izvajati v skladu z 
navedenim. Ta direktiva je usklajena z 
načeli varstva podatkov in njene določbe 
so v skladu z Okvirnim sklepom Sveta 
2008/977/PNZ. V Direktivi bodo poleg 
tega zaradi usklajenosti z načelom 
sorazmernosti v zvezi s posebnimi 
vprašanji določena strožja pravila o varstvu 
podatkov, kot pa so v Okvirnem 
sklepu 2008/977/PNZ.

(31) Ta direktiva spoštuje temeljne pravice 
in načela Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah, zlasti pravico do 
varstva osebnih podatkov, pravico do 
zasebnosti in pravico do nediskriminacije, 
kakor jih varujejo členi 8, 7 in 21 Listine, 
in jo je zato treba izvajati v skladu z 
navedenim. Ta direktiva je usklajena z 
načeli varstva podatkov, zlasti s členom 16 
PDEU, in njene določbe so v skladu z 
Okvirnim sklepom Sveta 2008/977/PNZ. V 
Direktivi bodo poleg tega zaradi 
usklajenosti z načelom sorazmernosti v 
zvezi s posebnimi vprašanji določena 
strožja pravila o varstvu podatkov, kot pa 
so v Okvirnem sklepu 2008/977/PNZ.

Or. en
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Predlog spremembe 174
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Ta direktiva spoštuje temeljne pravice 
in načela Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah, zlasti pravico do 
varstva osebnih podatkov, pravico do 
zasebnosti in pravico do nediskriminacije, 
kakor jih varujejo členi 8, 7 in 21 Listine, 
in jo je zato treba izvajati v skladu z 
navedenim. Ta direktiva je usklajena z 
načeli varstva podatkov in njene določbe 
so v skladu z Okvirnim sklepom Sveta 
2008/977/PNZ. V Direktivi bodo poleg 
tega zaradi usklajenosti z načelom 
sorazmernosti v zvezi s posebnimi 
vprašanji določena strožja pravila o 
varstvu podatkov, kot pa so v Okvirnem 
sklepu 2008/977/PNZ.

(31) Ta direktiva spoštuje temeljne pravice 
in načela Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah, zlasti pravico do 
varstva osebnih podatkov, pravico do 
zasebnosti in pravico do nediskriminacije, 
kakor jih varujejo členi 8, 7 in 21 Listine, 
Konvencija Sveta Evrope št. 108 o varstvu 
posameznikov glede avtomatske obdelave 
osebnih podatkov in Evropska konvencija 
o varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, in jo je zato treba izvajati v 
skladu z navedenim. Ta direktiva je 
usklajena z načeli varstva podatkov in 
njene določbe so v skladu z direktivo [...] 
Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov, ki jih pristojni organi 
obdelujejo za namene preprečevanja, 
preiskovanja, odkrivanja ali pregona 
kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih 
sankcij, in o prostem pretoku takih 
podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 175
Alexander Alvaro

Predlog direktive
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Zlasti je kar najbolj omejeno 
področje uporabe Direktive, ki dovoljuje 
hrambo podatkov PNR v obdobju največ 
5 let, po preteku katerega je podatke treba 
izbrisati, podatke je treba anonimizirati po 

črtano
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zelo kratkem obdobju hrambe, zbiranje in 
uporaba občutljivih podatkov pa sta 
prepovedana. Zaradi zagotavljanja 
učinkovitosti in visoke ravni varstva 
podatkov morajo države članice zagotoviti, 
da je za svetovanje o načinu obdelave 
podatkov PNR in njegovem spremljanju 
pristojen neodvisni nacionalni nadzorni 
organ. Zapisati ali dokumentirati je treba 
vsako obdelavo podatkov PNR zaradi 
preverjanja zakonitosti obdelave 
podatkov, notranjega spremljanja in 
zagotavljanja pravilne celovitosti podatkov 
ter varnosti njihove obdelave. Države 
članice morajo tudi zagotoviti, da so 
potniki jasno in natančno obveščeni o 
zbiranju podatkov PNR in svojih 
pravicah.

Or. en

Predlog spremembe 176
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Zlasti je kar najbolj omejeno področje 
uporabe Direktive, ki dovoljuje hrambo 
podatkov PNR v obdobju največ 5 let, po 
preteku katerega je podatke treba izbrisati, 
podatke je treba anonimizirati po zelo 
kratkem obdobju hrambe, zbiranje in 
uporaba občutljivih podatkov pa sta 
prepovedana. Zaradi zagotavljanja 
učinkovitosti in visoke ravni varstva 
podatkov morajo države članice zagotoviti, 
da je za svetovanje o načinu obdelave 
podatkov PNR in njegovem spremljanju 
pristojen neodvisni nacionalni nadzorni
organ. Zapisati ali dokumentirati je treba 
vsako obdelavo podatkov PNR zaradi 
preverjanja zakonitosti obdelave podatkov, 
notranjega spremljanja in zagotavljanja 

(32) Zlasti je kar najbolj omejeno področje 
uporabe Direktive, ki dovoljuje hrambo 
podatkov PNR v obdobju največ treh 
mesecev, po preteku katerega je podatke 
treba trajno izbrisati, podatke je treba 
depersonalizirati po zelo kratkem obdobju 
hrambe, zbiranje in uporaba občutljivih 
podatkov pa sta prepovedana. Zaradi 
zagotavljanja učinkovitosti in visoke ravni 
varstva podatkov morajo države članice 
zagotoviti, da je za svetovanje o načinu 
obdelave podatkov PNR in njegovem 
spremljanju pristojen neodvisni nacionalni 
organ za varstvo podatkov. Zapisati ali 
dokumentirati je treba vsako obdelavo 
podatkov PNR zaradi preverjanja 
zakonitosti obdelave podatkov, notranjega 
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pravilne celovitosti podatkov ter varnosti 
njihove obdelave. Države članice morajo 
tudi zagotoviti, da so potniki jasno in 
natančno obveščeni o zbiranju 
podatkov PNR in svojih pravicah.

spremljanja in zagotavljanja pravilne 
celovitosti podatkov ter varnosti njihove 
obdelave. Države članice morajo tudi 
zagotoviti, da so potniki jasno in natančno 
obveščeni o zbiranju podatkov PNR in 
svojih pravicah.

Or. en

Predlog spremembe 177
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Predlog direktive
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Zlasti je kar najbolj omejeno področje 
uporabe Direktive, ki dovoljuje hrambo 
podatkov PNR v obdobju največ 5 let, po 
preteku katerega je podatke treba izbrisati, 
podatke je treba anonimizirati po zelo 
kratkem obdobju hrambe, zbiranje in 
uporaba občutljivih podatkov pa sta 
prepovedana. Zaradi zagotavljanja 
učinkovitosti in visoke ravni varstva 
podatkov morajo države članice zagotoviti, 
da je za svetovanje o načinu obdelave 
podatkov PNR in njegovem spremljanju 
pristojen neodvisni nacionalni nadzorni 
organ. Zapisati ali dokumentirati je treba 
vsako obdelavo podatkov PNR zaradi 
preverjanja zakonitosti obdelave podatkov, 
notranjega spremljanja in zagotavljanja 
pravilne celovitosti podatkov ter varnosti 
njihove obdelave. Države članice morajo 
tudi zagotoviti, da so potniki jasno in 
natančno obveščeni o zbiranju 
podatkov PNR in svojih pravicah.

(32) Zlasti je kar najbolj omejeno področje 
uporabe Direktive, ki dovoljuje hrambo 
podatkov PNR v obdobju največ treh let, 
po preteku katerega je podatke treba 
izbrisati, podatke je treba anonimizirati po 
zelo kratkem obdobju hrambe, zbiranje in 
uporaba občutljivih podatkov pa sta 
prepovedana. Zaradi zagotavljanja 
učinkovitosti in visoke ravni varstva 
podatkov morajo države članice zagotoviti, 
da je za svetovanje o načinu obdelave 
podatkov PNR in njegovem spremljanju 
pristojen neodvisni nacionalni nadzorni 
organ. Zapisati ali dokumentirati je treba 
vsako obdelavo podatkov PNR zaradi 
preverjanja zakonitosti obdelave podatkov, 
notranjega spremljanja in zagotavljanja 
pravilne celovitosti podatkov ter varnosti 
njihove obdelave. Države članice morajo 
tudi zagotoviti, da so potniki jasno in 
natančno obveščeni o zbiranju 
podatkov PNR in svojih pravicah.

Or. en

Predlog spremembe 178
Jan Philipp Albrecht
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Predlog direktive
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Zlasti je kar najbolj omejeno področje 
uporabe Direktive, ki dovoljuje hrambo 
podatkov PNR v obdobju največ 5 let, po 
preteku katerega je podatke treba izbrisati, 
podatke je treba anonimizirati po zelo 
kratkem obdobju hrambe, zbiranje in 
uporaba občutljivih podatkov pa sta 
prepovedana. Zaradi zagotavljanja 
učinkovitosti in visoke ravni varstva 
podatkov morajo države članice zagotoviti, 
da je za svetovanje o načinu obdelave 
podatkov PNR in njegovem spremljanju 
pristojen neodvisni nacionalni nadzorni 
organ. Zapisati ali dokumentirati je treba 
vsako obdelavo podatkov PNR zaradi 
preverjanja zakonitosti obdelave podatkov, 
notranjega spremljanja in zagotavljanja 
pravilne celovitosti podatkov ter varnosti 
njihove obdelave. Države članice morajo 
tudi zagotoviti, da so potniki jasno in 
natančno obveščeni o zbiranju 
podatkov PNR in svojih pravicah.

(32) Zlasti je kar najbolj omejeno področje 
uporabe Direktive, ki dovoljuje hrambo 
podatkov PNR v obdobju največ 30 dni, po 
preteku katerega je podatke treba izbrisati, 
zbiranje in uporaba občutljivih podatkov pa 
sta prepovedana. Zaradi zagotavljanja 
učinkovitosti in visoke ravni varstva 
podatkov morajo države članice zagotoviti, 
da je za svetovanje o načinu obdelave 
podatkov PNR in njegovem spremljanju 
pristojen neodvisni nacionalni nadzorni 
organ. Zapisati ali dokumentirati je treba 
vsako obdelavo podatkov PNR zaradi 
preverjanja zakonitosti obdelave podatkov, 
notranjega spremljanja in zagotavljanja 
pravilne celovitosti podatkov ter varnosti 
njihove obdelave. Države članice morajo 
tudi zagotoviti, da so potniki jasno in 
natančno obveščeni o zbiranju 
podatkov PNR in svojih pravicah.

Or. en

Predlog spremembe 179
Axel Voss

Predlog direktive
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Zlasti je kar najbolj omejeno področje 
uporabe Direktive, ki dovoljuje hrambo 
podatkov PNR v obdobju največ 5 let, po 
preteku katerega je podatke treba izbrisati, 
podatke je treba anonimizirati po zelo 
kratkem obdobju hrambe, zbiranje in 
uporaba občutljivih podatkov pa sta 

(32) Zlasti je kar najbolj omejeno področje 
uporabe Direktive, ki dovoljuje hrambo 
podatkov PNR v obdobju največ 5 let, po 
preteku katerega je podatke treba izbrisati, 
podatke je treba anonimizirati po zelo 
kratkem obdobju hrambe, zbiranje in 
uporaba občutljivih podatkov pa sta 
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prepovedana. Zaradi zagotavljanja 
učinkovitosti in visoke ravni varstva 
podatkov morajo države članice
zagotoviti, da je za svetovanje o načinu 
obdelave podatkov PNR in njegovem 
spremljanju pristojen neodvisni nacionalni
nadzorni organ. Zapisati ali dokumentirati 
je treba vsako obdelavo podatkov PNR 
zaradi preverjanja zakonitosti obdelave 
podatkov, notranjega spremljanja in 
zagotavljanja pravilne celovitosti podatkov 
ter varnosti njihove obdelave. Države 
članice morajo tudi zagotoviti, da so 
potniki jasno in natančno obveščeni o 
zbiranju podatkov PNR in svojih pravicah.

prepovedana. Zaradi zagotavljanja 
učinkovitosti in visoke ravni varstva 
podatkov je treba zagotoviti, da je za 
svetovanje o načinu obdelave 
podatkov PNR in njegovem spremljanju 
pristojen neodvisni nadzorni organ. 
Zapisati ali dokumentirati je treba vsako 
obdelavo podatkov PNR zaradi preverjanja 
zakonitosti obdelave podatkov, notranjega 
spremljanja in zagotavljanja pravilne 
celovitosti podatkov ter varnosti njihove 
obdelave. Države članice morajo 
zagotoviti, da so potniki jasno in natančno 
obveščeni o zbiranju podatkov PNR in 
svojih pravicah.

Or. de

Predlog spremembe 180
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Zlasti je kar najbolj omejeno področje 
uporabe Direktive, ki dovoljuje hrambo 
podatkov PNR v obdobju največ 5 let, po 
preteku katerega je podatke treba izbrisati, 
podatke je treba anonimizirati po zelo 
kratkem obdobju hrambe, zbiranje in 
uporaba občutljivih podatkov pa sta 
prepovedana. Zaradi zagotavljanja 
učinkovitosti in visoke ravni varstva 
podatkov morajo države članice zagotoviti, 
da je za svetovanje o načinu obdelave 
podatkov PNR in njegovem spremljanju 
pristojen neodvisni nacionalni nadzorni 
organ. Zapisati ali dokumentirati je treba 
vsako obdelavo podatkov PNR zaradi 
preverjanja zakonitosti obdelave podatkov, 
notranjega spremljanja in zagotavljanja 
pravilne celovitosti podatkov ter varnosti 
njihove obdelave. Države članice morajo 
tudi zagotoviti, da so potniki jasno in 

(32) Zlasti je kar najbolj omejeno področje 
uporabe Direktive, ki dovoljuje hrambo 
podatkov PNR v obdobju največ 30 dni, po 
preteku katerega je podatke treba izbrisati, 
podatke je treba anonimizirati po obdobju 
hrambe sedmih dni, zbiranje in uporaba 
občutljivih podatkov pa sta prepovedana. 
Zaradi zagotavljanja učinkovitosti in 
visoke ravni varstva podatkov morajo 
države članice zagotoviti, da je za 
svetovanje o načinu obdelave 
podatkov PNR in njegovem spremljanju 
pristojen neodvisni nacionalni nadzorni 
organ. Zapisati ali dokumentirati je treba 
vsako obdelavo podatkov PNR zaradi 
preverjanja zakonitosti obdelave podatkov, 
notranjega spremljanja in zagotavljanja 
pravilne celovitosti podatkov ter varnosti 
njihove obdelave. Države članice morajo 
tudi zagotoviti, da so potniki jasno in 
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natančno obveščeni o zbiranju 
podatkov PNR in svojih pravicah.

natančno obveščeni o zbiranju 
podatkov PNR in svojih pravicah.

Or. en

Predlog spremembe 181
Véronique Mathieu

Predlog direktive
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Zlasti je kar najbolj omejeno področje 
uporabe Direktive, ki dovoljuje hrambo 
podatkov PNR v obdobju največ 5 let, po 
preteku katerega je podatke treba izbrisati, 
podatke je treba anonimizirati po zelo
kratkem obdobju hrambe, zbiranje in 
uporaba občutljivih podatkov pa sta 
prepovedana. Zaradi zagotavljanja 
učinkovitosti in visoke ravni varstva 
podatkov morajo države članice zagotoviti, 
da je za svetovanje o načinu obdelave 
podatkov PNR in njegovem spremljanju 
pristojen neodvisni nacionalni nadzorni 
organ. Zapisati ali dokumentirati je treba 
vsako obdelavo podatkov PNR zaradi 
preverjanja zakonitosti obdelave podatkov, 
notranjega spremljanja in zagotavljanja 
pravilne celovitosti podatkov ter varnosti 
njihove obdelave. Države članice morajo 
tudi zagotoviti, da so potniki jasno in 
natančno obveščeni o zbiranju 
podatkov PNR in svojih pravicah.

(32) Zlasti je kar najbolj omejeno področje 
uporabe Direktive, ki dovoljuje hrambo 
podatkov PNR v obdobju največ 5 let, po 
preteku katerega je podatke treba izbrisati, 
podatke je treba anonimizirati po kratkem 
obdobju hrambe, zato da se podatki, ki 
omogočajo identifikacijo oseb, ne 
pojavljajo več, zbiranje in uporaba 
občutljivih podatkov pa sta prepovedana. 
Zaradi zagotavljanja učinkovitosti in 
visoke ravni varstva podatkov morajo 
države članice zagotoviti, da je za 
svetovanje o načinu obdelave podatkov 
PNR in njegovem spremljanju pristojen 
neodvisni nacionalni nadzorni organ. 
Zapisati ali dokumentirati je treba vsako 
obdelavo podatkov PNR zaradi preverjanja 
zakonitosti obdelave podatkov, notranjega 
spremljanja in zagotavljanja pravilne 
celovitosti podatkov ter varnosti njihove 
obdelave. Države članice morajo tudi 
zagotoviti, da so potniki jasno in natančno 
obveščeni o zbiranju podatkov PNR in 
svojih pravicah.

Or. fr

Obrazložitev

Natančno je treba določiti namen prikrivanja, da ne bi bilo več mogoče ugotoviti identitete 
potnikov.
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Predlog spremembe 182
Alexander Alvaro

Predlog direktive
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) [V skladu s členom 3 Protokola 
(št. 21) o stališču Združenega kraljestva in 
Irske glede območja svobode, varnosti in 
pravice, ki je priložen Pogodbi o Evropski 
uniji in Pogodbi o delovanju Evropske 
unije, sta navedeni državi uradno 
sporočili, da želita sodelovati pri sprejetju 
in uporabi te direktive.] ALI [Brez 
poseganja v člen 4 Protokola (št. 21) o 
stališču Združenega kraljestva in Irske 
glede območja svobode, varnosti in 
pravice, ki je priložen Pogodbi o Evropski 
uniji in Pogodbi o delovanju Evropske
unije, navedeni državi ne bosta sodelovali 
pri sprejetju te direktive, ki zanju ne bo 
zavezujoča in jima je ne bo treba 
uporabljati.]

črtano

Or. en

Predlog spremembe 183
Alexander Alvaro

Predlog direktive
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) V skladu s členoma 1 in 2 Protokola 
(št. 22) o stališču Danske, ki je priložen 
Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o 
delovanju Evropske unije, Danska ne 
sodeluje pri sprejetju te direktive, ki zato 
zanjo ni zavezujoča in ji je ni treba 
uporabljati –

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 184
Alexander Alvaro

Predlog direktive
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1 črtano
Vsebina in področje uporabe

1. Ta direktiva ureja prenos podatkov 
letalskih prevoznikov iz evidence podatkov 
o potnikih na mednarodnih letih iz držav 
članic in v države članice ter obdelavo 
takšnih podatkov, vključno z njihovim 
zbiranjem, uporabo in hrambo s strani 
držav članic, ter njihovo izmenjavo med 
državami članicami.
2. Podatki PNR, zbrani v skladu s to 
direktivo, se lahko obdelujejo le za 
naslednje namene:

(a) preprečevanje, odkrivanje, 
preiskovanje in pregon terorističnih 
kaznivih dejanj in hudih kaznivih dejanj v 
skladu s členom 4(2)(b) in (c) ter
(b) preprečevanje, odkrivanje, 
preiskovanje in pregon terorističnih 
kaznivih dejanj in hudih mednarodnih 
kaznivih dejanj v skladu s členom 4(2)(a) 
in (d).

Or. en

Predlog spremembe 185
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta direktiva ureja prenos podatkov 1. Ta direktiva ureja prenos podatkov 
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letalskih prevoznikov iz evidence podatkov 
o potnikih na mednarodnih letih iz držav 
članic in v države članice ter obdelavo 
takšnih podatkov, vključno z njihovim 
zbiranjem, uporabo in hrambo s strani 
držav članic, ter njihovo izmenjavo med 
državami članicami.

letalskih prevoznikov iz evidence podatkov 
o potnikih na izbranih mednarodnih letih 
iz držav članic in v države članice ter 
obdelavo takšnih podatkov, vključno z 
njihovim zbiranjem, uporabo in hrambo s 
strani držav članic, ter njihovo izmenjavo 
med državami članicami. Direktiva se ne 
uporablja za lete znotraj Evropske unije 
in za tranzitne lete.

Or. en

Obrazložitev

Področje uporabe te direktive bi moralo biti omejeno zgolj na izbrane mednarodne lete.

Predlog spremembe 186
Axel Voss

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta direktiva ureja prenos podatkov 
letalskih prevoznikov iz evidence podatkov 
o potnikih na mednarodnih letih iz držav 
članic in v države članice ter obdelavo 
takšnih podatkov, vključno z njihovim 
zbiranjem, uporabo in hrambo s strani 
držav članic, ter njihovo izmenjavo med
državami članicami.

1. Ta direktiva ureja prenos podatkov 
letalskih prevoznikov iz evidence podatkov 
o potnikih na potniških letih med državami 
članicami Evropske unije in tretjimi 
državami s pristankom in vzletom na 
ozemlju Evropske unije ter obdelavo 
takšnih podatkov, vključno z njihovim 
zbiranjem, uporabo in hrambo s strani 
enote za informacije o potnikih, ter 
njihovo izmenjavo s tretjimi državami.

Or. de

Predlog spremembe 187
Manfred Weber

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta direktiva ureja prenos podatkov 
letalskih prevoznikov iz evidence podatkov 
o potnikih na mednarodnih letih iz držav 
članic in v države članice ter obdelavo 
takšnih podatkov, vključno z njihovim 
zbiranjem, uporabo in hrambo s strani 
držav članic, ter njihovo izmenjavo med 
državami članicami.

1. Ta direktiva določa načela za morebiten
prenos podatkov letalskih prevoznikov iz 
evidence podatkov o potnikih na 
mednarodnih letih iz držav članic in v 
države članice ter obdelavo takšnih 
podatkov, vključno z njihovim zbiranjem, 
uporabo in hrambo s strani držav članic, ter 
njihovo izmenjavo med državami 
članicami. Določbe te direktive veljajo za 
države članice, ki se odločijo za uporabo 
podatkov PNR za namene iz člena 1(2)(a) 
in (b).

Or. de

Predlog spremembe 188
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta direktiva ureja prenos podatkov 
letalskih prevoznikov iz evidence podatkov 
o potnikih na mednarodnih letih iz držav 
članic in v države članice ter obdelavo 
takšnih podatkov, vključno z njihovim 
zbiranjem, uporabo in hrambo s strani 
držav članic, ter njihovo izmenjavo med 
državami članicami.

1. Ta direktiva ureja prenos podatkov 
letalskih prevoznikov iz evidence podatkov 
o potnikih na izbranih mednarodnih letih 
iz držav članic in v države članice ter 
obdelavo takšnih podatkov, vključno z 
njihovim zbiranjem, uporabo in hrambo s 
strani držav članic, ter njihovo izmenjavo 
med državami članicami.

Or. en

Predlog spremembe 189
Véronique Mathieu

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta direktiva ureja prenos podatkov 
letalskih prevoznikov iz evidence podatkov 
o potnikih na mednarodnih letih iz držav 
članic in v države članice ter obdelavo 
takšnih podatkov, vključno z njihovim 
zbiranjem, uporabo in hrambo s strani 
držav članic, ter njihovo izmenjavo med 
državami članicami.

1. Ta direktiva ureja prenos podatkov 
letalskih prevoznikov iz evidence podatkov 
o potnikih na letih zunaj in znotraj meja 
Unije iz držav članic in v države članice, 
ter obdelavo takšnih podatkov, vključno z 
njihovim zbiranjem, uporabo in hrambo s 
strani držav članic, ter njihovo izmenjavo 
med državami članicami.

Or. fr

Obrazložitev

Predlog spremembe poskuša opredeliti posledice vključitve vseh letov znotraj Unije v 
področje uporabe te direktive. Opredelitev „leti znotraj ali zunaj meja Unije” je bolj 
primerna od opredelitve „mednarodni/notranji leti” iz zakonika o schengenski meji, saj 
slednja ni prilagojeni direktivi, ki se bo uporabljala na celotnem ozemlju Evropske unije.

Predlog spremembe 190
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. V skladu s to direktivo je prepovedan 
prenos podatkov letalskih prevoznikov iz 
evidence podatkov o potnikih na notranjih 
letih v države članice in iz držav članic ter 
obdelava takšnih podatkov, vključno z 
njihovim zbiranjem, uporabo in hrambo s 
strani držav članic, ter njihovo izmenjavo 
med državami članicami.

Or. en

Obrazložitev

S tem se pojasni, da se prenašajo in obdelujejo le podatki z mednarodnih letov.
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Predlog spremembe 191
Sophia in 't Veld

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Podatki PNR, zbrani v skladu s to 
direktivo, se lahko obdelujejo le za 
naslednje namene:

2. Podatki PNR, zbrani v skladu s to 
direktivo na izbranih mednarodnih letih, 
se lahko obdelujejo le za preprečevanje, 
odkrivanje, preiskovanje in pregon 
terorističnih kaznivih dejanj in hudih 
mednarodnih kaznivih dejanj v skladu s 
členom 4(2). Podatki PNR se ne uporabijo 
za druge namene.

(a) preprečevanje, odkrivanje, 
preiskovanje in pregon terorističnih 
kaznivih dejanj in hudih kaznivih dejanj v 
skladu s členom 4(2)(b) in (c) ter
(b) preprečevanje, odkrivanje, 
preiskovanje in pregon terorističnih 
kaznivih dejanj in hudih mednarodnih 
kaznivih dejanj v skladu s členom 4(2)(a) 
in (d).

Or. en

Predlog spremembe 192
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) preprečevanje, odkrivanje, 
preiskovanje in pregon terorističnih 
kaznivih dejanj in hudih kaznivih dejanj v
skladu s členom 4(2)(b) in (c) ter

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 193
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje 
in pregon terorističnih kaznivih dejanj in 
hudih kaznivih dejanj v skladu s 
členom 4(2)(b) in (c) ter

(a) preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje 
in pregon terorističnih kaznivih dejanj.

Or. en

Predlog spremembe 194
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje 
in pregon terorističnih kaznivih dejanj in 
hudih kaznivih dejanj v skladu s 
členom 4(2)(b) in (c) ter

(a) preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje 
in pregon terorističnih kaznivih dejanj in 
nekaterih vrst hudih mednarodnih
kaznivih dejanj, kot so opredeljena v 
členu 2(i), v skladu s členom 4(2);

Or. en

Predlog spremembe 195
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje 
in pregon terorističnih kaznivih dejanj in 
hudih kaznivih dejanj v skladu s 
členom 4(2)(b) in (c) ter

(a) preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje 
in pregon terorističnih kaznivih dejanj in 
nekaterih vrst hudih mednarodnih
kaznivih dejanj, kot so opredeljena v 
členu 2(i), v skladu s členom 4(2).
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Or. en

Predlog spremembe 196
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) preprečevanje, odkrivanje, 
preiskovanje in pregon terorističnih 
kaznivih dejanj in hudih mednarodnih 
kaznivih dejanj v skladu s členom 4(2)(a) 
in (d).

črtano

Or. en

Predlog spremembe 197
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) preprečevanje, odkrivanje, 
preiskovanje in pregon terorističnih 
kaznivih dejanj in hudih mednarodnih 
kaznivih dejanj v skladu s členom 4(2)(a) 
in (d).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Zajeto v spremenjenem členu 1.2(a).

Predlog spremembe 198
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) preprečevanje, odkrivanje, 
preiskovanje in pregon terorističnih 
kaznivih dejanj in hudih mednarodnih 
kaznivih dejanj v skladu s členom 4(2)(a) 
in (d).

črtano

Or. en

Predlog spremembe 199
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje 
in pregon terorističnih kaznivih dejanj in 
hudih mednarodnih kaznivih dejanj v 
skladu s členom 4(2)(a) in (d).

(b) preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje 
in pregon terorističnih kaznivih dejanj in 
hudih mednarodnih kaznivih dejanj v 
skladu s členom 4(2)(a).

Or. en

Predlog spremembe 200
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Podatki PNR, zbrani v skladu s to 
direktivo, se ne obdelujejo zaradi kaznivih 
dejanj, za katera je v skladu z 
nacionalnim pravom države članice 
najvišja zagrožena zaporna kazen ali 
ukrep, vezan na odvzem prostosti, krajši 
od treh let.

Or. en



PE486.017v02-00 94/95 AM\898279SL.doc

SL

Predlog spremembe 201
Martin Ehrenhauser

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Direktiva se ne uporablja za lete 
znotraj Evrope in za druga prevozna 
sredstva.

Or. en

Predlog spremembe 202
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Ta direktiva se ne uporablja za 
letalske prevoznike, ki opravljajo potniške 
lete znotraj ozemlja Unije.

Or. en

Predlog spremembe 203
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Ta direktiva se ne uporablja za lete 
znotraj Unije in za druga prevozna 
sredstva.

Or. en
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Predlog spremembe 204
Jan Philipp Albrecht

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Podatki PNR, zbrani v skladu s to 
direktivo, se ne smejo obdelovati za 
manjša kazniva dejanja, za katera je v 
skladu z nacionalnim pravom države 
članice najvišja zagrožena zaporna kazen 
ali ukrep, vezan na odvzem prostosti, 
krajši od treh let.

Or. en


